
Onderzoek en beleid

1
w
wetenschappelijk

onderzoek-en

Deze reeks omvat de rapporten van door het WODC verricht onderzoek.
Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud van de rapporten het stand-
punt van de Minister van Justitie weergeeft.

Onderzoekteam: Dr. J. Junger-Tas (WODC-Justitie)/Drs. J. S. E. Holten-
Vriesema (ITOBA)/A. A. v.d. Zee-Nefkens (WODC)/Drs. W. Broer (0 en O-Biza)
Samenstellers: Dr. J. Junger-Tas/Drs. J. S. E. Holten-Vriesema

1)
Relatie.tussen de primaire

documentatie politie-opleiding en de
politie-praktijk

centrum

Eindrapport

Een onderzoek ingesteld door de ministeries van
Justitie en Binnenlandse Zaken en de Stichting
ITOBA.

. Ministerie van Justitie

1978

^hn
Staatsuitgeverij
's-Gravenhage 11



ISBN 90 12 02448 X



Ten geleide

De politie is in discussie, dat is bepaald niet teveel gezegd.
Die discussie vindt op verschillende niveau's plaats. Allereerst is, in het kader

van de voorgenomen bestuurlijke herindeling van ons land ook de vraag naar
de organisatie van en het gezag over het politieapparaat weer actueel gewor-
den. Het (voorlopig).standpunt van de regering is dat de organisatie van de
politie aansluiting moet zoeken bij de herindeling van de provincies, zo dat er
dus een provinciale politie komt waarvan de commissaris van de koningin de
`politieke' verantwoordelijkheid draagt.

Op het tweede gespreksniveau gaat het niet zozeer om de organisatie van
de politie als geheel, maar om de organisatie binnen de korpsen-zij het ge-
meentelijk, provinciaal of anderszins. De Projectgroep Organisatie Structuren
heeft hierover in 1977 aan de Minister van Binnenlandse Zaken een rapport
uitgebracht getiteld 'Politie in verandering: een voorlopig theoretisch model'.
Zij bepleit o.a. geografische decentralisatie van het korps, sterke horizon-
talisering en teamvorming, samenwerking tussen politiemensen vanuit een ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid.

Een derde discussiethema, dat in dit rapport centraal zal staan, is de politie-
opleiding. Men vraagt zich daarbij af of de opleiding voor agent/wachtmeester
wel voldoende is aangepast aan de wijze waarop de politie in haar taakuitoefe-
ning geconfronteerd wordt met de maatschappelijke veranderingen welke zich
vooral in de afgelopen 15 jaren hebben voorgedaan.

Industrialisatie, urbanisatie en grotere welvaart zijn hand in hand gegaan met
een sterke toename van de vermogenscriminaliteit, jeugdcriminaliteit en ver-
keerscriminaliteit. 1)

Emancipatie- en democratiseringsbewegingen uit de jaren '60 hebben geleid
tot een toename van manifestaties en demonstraties en meer in het algemeen
tot bepaalde vormen van verzet met name onder jongeren en studenten. 2)

Hierdoor is het vanzelfsprekend gezag dat van de politie uitging ter discussie
gesteld. Het gedrag van de politieman als handhaver van de openbare orde
wordt veel kritischer bekeken en grotere nadruk wordt gelegd op de bescher-
ming van de rechten van de burger. De politie werd hierdoor zwaar op de proef
gesteld en meer dan eens kwam de vraag op: is de politie wel voor haar taak
berekend?

De toename van de criminaliteit, de daling van het ophelderingspercentage,
en de gevoelens van onveiligheid van de burgerij deden soortgelijke vragen
opkomen ten opzichte van de tweede functie, die men in het algemeen de
politie toedenkt, nl. de criminaliteitsbestrijding.

Ook de derde functie - de hulpverlening - eist bijzonder veel van de politie.
Zowel uit buitenlands als uit Nederlands onderzoek 3) blijkt hoe groot het

1) R. W. Jongman en P. F. Cats. De ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in Nederland
van 1950-1970. In: Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, 16e jrg., sept. 1974.

2) Men denke aan de onlusten bij het huwelijk van prinses Beatrix, de studentenonrust
die gepaard ging met bezettingen, het toenemende aantal demonstraties van ac-
tiegroepen, de Nieuwmarkt-onlusten.

3) A. A. van der Zee-Nefkens: Onderzoek assistentie-verleríïng Gemeentepolitie Den
Haag, Ministerie van Justitie, WODC, 1975.



beroep is dat de bevolking in deze op de politie doet. Ondanks de sterk toege-
nomen maatschappelijke dienstverlening blijken grote aantallen mensen zich
steeds weer tot de politie te wenden met verzoeken om dienst- en hulpver-
lening.

Om aan deze problemen het hoofd te kunnen bieden, heeft de politie vooral
gereageerd door meer en meer het accent te leggen op 'professionalisering',
d.w.z. op grotere specialisatie van de politietaak, motorisering van de surveil-
lance, het in het leven roepen van de Mobiele Eenheden en betere technische
hulpmiddelen. Maar ook met deze kwantitatieve benadering zijn vele problemen
blijven bestaan of zelfs verergerd. De contacten met de bevolking zijn sterk
afgenomen, het ophelderingspercentage van misdrijven is niet gestegen, pro-
blemen in de ordehandhavende sfeer zijn acuut gebleven.

Steeds vaker komt daarom de laatste tijd de vraag op of men met deze pro-
fessionalisering wel de juiste weg heeft bewandeld, of men niet teveel aandacht
heeft besteed aan specialisatie en betere technische middelen en te weinig aan
de menselijke kant van de zaak, aan de relatie tussen politie en burgerij.

Zoals gezegd wordt in het rapport 'Politie in verandering' een groot aantal
voorstellen van organisatorische aard gedaan om genoemde relatie te ver-
beteren en de politie dichter bij het publiek te brengen. Daarnaast is het echter
nodig dat men over politiemensen beschikt die deze contacten met de burgerij
aankunnen en over de kennis en vaardigheden beschikken om die contacten
soepel te laten verlopen. Verschaft de politie-opleiding deze kennis en vaardig-
heden of, meer in het algemeen, sluit die opleiding in voldoende mate aan bij
de eisen die de dagelijkse praktijk aan de politieman stelt? Dat is de vraag die
centraal staat in de onderzoeksopdracht die in 1976 door het Ministerie van
Justitie aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) en aan de stichting ITOBA werd verleend. Ook het Ministerie van
Binnenlandse Zaken stelde zich achter de vraagstelling zodat zowel de oplei-
ding voor het Korps Rijkspolitie als die voor de gemeentelijke korpsen in het
onderzoek werden betrokken.

Drie opleidingsscholen hebben aan het onderzoek deelgenomen: de oplei-
dingsscholen voor Gemeentepolitie te Amsterdam en Lochem, én de oplei-
dingsschool voor Rijkspolitie te Apeldoorn.

Teneinde alle relevante groepen, zowel het veld als de beleidsinstanties, ac-
tief bij het onderzoek te betrekken, en de introductie bij de scholen en de
korpsen te vergemakkelijken, werd een stuurgroep in het leven geroepen
waarin zitting hadden:
Dr. D. W. Steenhuis, hoofd WODC, voorzitter
Mr. P. H. Valk, hoofdafd. 0 en V, Directie Politie, Ministerie van Bin-

nenlandse Zaken.
Drs. H. van Doesburg, hoofdafd. 0 en V, Directie Politie, Ministerie van Bin-

nenlandse Zaken
Drs. G. J. Keijser, hoofdafd. 0 en V, Directie Politie, Ministerie van Bin-

nenlandse Zaken.
W. F. K. J. F. Frackers, afd. algemene beleidszaken, Directie Politie, Mi-

nisterie van Justitie, thans plv. Algemeen Inspecteur
van het Korps Rijkspolitie.

M. van der Vaart, onderafd. 0 en V, Directie Politie, Ministerie van
Justitie.

Mevr. M. P. Baars, Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie.
B. van der Meer, Directeur R. P. Opleidingsschool Apeldoorn.
K. Boerstra, Directeur Politie Opleidingsschool voor Noord-

Holland.
D. van de Kraats, Directeur Politie Opleidingsschool voor N.O. Neder-

land.
Mevr. Dr. A.W. Vermeul-
van Mullem, Stichting ltoba.

Tijdens de besprekingen in de stuurgroep bleek al spoedig dat de centrale
vraagstelling alleen zinnig beantwoord kon worden wanneer het onderzoek in



een aantal deelprojecten zou worden opgesplitst.
Zo werd om een eerste indruk te krijgen van de politiepraktijk, van belang

voor zinvolle vragen daarover, een observatie onderzoek verricht bij een korps
in een grote stad, een middelgrote gemeente en twee plattelandsdistricten van
de Rijkspolitie.

Om een beeld te krijgen van de opleiding en alles wat daarmee samenhangt
vond bestudering plaats van de zgn. leidraad en werd een onderzoek verricht
onder docenten en mentoren.

Omdat de stuurgroep van mening was dat zinvolle aanbevelingen niet alleen
gedaan konden worden op basis van de feitelijke relatie tussen opleiding en
praktijk, maar daarbij ook de opvattingen over taak en functie van de politie een
rol behoren te spelen werden nog twee deelonderzoeken uitgevoerd.

Het ene onder de burgerij teneinde te vernemen hoe het publiek haar er-
varingen met de politie waardeert en welke opvattingen daar (mede o.g.v. die
ervaringen) leven over de taak van de politie in de samenleving.

Daarnaast achtte de stuurgroep het nuttig ook de gezagsdragers over de
politie (burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef) naar hun menin-
gen op dit punt te vragen:

Centraal in het onderzoek stond tenslotte het enquêteren van de adspirant-
politiemensen voordat ze hun opleiding startten, nadat ze die opleiding hadden
afgerond en nadat ze ca 8 maanden in de praktijk werkzaam waren geweest. Bij
die laatste enquête met name werd hen gevraagd hun ervaringen in de praktijk
te toetsen aan die in de opleiding, teneinde op die manier een beeld te krijgen
van de mate waarin beide op elkaar aansluiten.

Al deze deelonderzoeken zijn afzonderlijk gepubliceerd.
In dit rapport valt de nadruk op de synthese van de onderzoekresultaten en

op de beleidsaanbevelingen die hieraan gekoppeld kunnen worden. In de tekst
zal steeds naar de reeds genoemde deelonderzoeken worden verwezen.

Bij lezing van de beleidsaanbevelingen dient men te bedenken dat zich vrij-
wel nooit de situatie voordoet waarin dergelijke aanbevelingen rechtstreeks uit
de uitkomsten van het onderzoek voortvloeien. Er is steeds een in-
terpretatiemoment, een weging van de resultaten.

De stuurgroep is de mening toegedaan dat deze interpretatie met grote
zorgvuldigheid is geschied. Zij meent dan ook dat dit eindrapport met de daarin
vervatte conclusies en aanbevelingen optimaal recht doet aan de resultaten
zoals die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Zij wil tenslotte opmerken dat de realisering van een dergelijke reeks van elk
op zich omvangrijke studies, binnen relatief korte tijd alleen tot stand heeft
kunnen komen door de bijzonder grote 'bereidwilligheid en medewerking van
de aan het onderzoek deelnemende politie-opleidingsscholen.

D. W. Steenhuis



Dit rapport is gebaseerd op onderstaande deelrapporten, die bij de genoemde
instanties kunnen worden besteld.

J. Junger-Tas en A. A. v.d. Zee-Nefkens: Een observatie-onderzoek naar
het werk van de politiesurveillance, W.O.D.C., januari 1977.

- J. S. E. Holten-Vriesema en J. Baneke: Visies van docenten op beroep en
opleiding, W.O.D.C., december 1978.

- J. S. E. Holten-Vriesema: Visies van mentoren en ploegcommandanten op
beroep en opleiding, W.O.D.C., december 1978.

J. Junger-Tas en A. A. v.d. Zee-Nefkens: Publiek en Politie: ervaringen,
houdingen en wensen, W.O.D.C., december 1978.

J. Junger-Tas en A. A. v.d. Zee-Nefkens: Van opleiding naar praktijk: een
evaluatie door adspiranten en jonge politieambtenaren, W.O.D.C., december
1978.

- W. Broer: Politie en Beleid; Visies van beleidsfunctionarissen op de politie-
praktijk en -opleiding, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Direktie Politie,
december 1978.

- A. W. Vermeul-van Mullem: Een orientatie op profielkenmerken, ITOBA, Am-
sterdam, october, 1978.



Inhoudsopgave

1 Inleiding tot het onderzoek 1
1.1 Doelstelling 1
1.2 Opzet van het onderzoek 1
1.3 Doelgroepen en methoden 2
1.4 Reikwijdte en beperkingen van het onderzoek 3
1.5 Opzet van het rapport 4

2 De primaire politie-opleiding 5
2.1 Wie worden opgeleid? 5
2.2 Wie zijn de opleiders? 7
2.3 Wat is de inhoud van de opleiding? 8
2.4 De functie van examens en beoordelingen 10
2.5 De organisatie van de opleiding 12
2.6 Samenvatting 13

3 De politiepraktijk 15
3.1 Het beeld van de politietaak 15
3.2 Aard en omvang van de surveillancetaak 16
3.3 Enkele specifieke aspecten van het politie-optreden 17
3.4 Discrepanties tussen beeld en werkelijkheid 18

4 Oordeel en meningen over de politiële taakuitoefening 20
4.1 Beoordeling van het politie-optreden 20
4.2 Het gedrag van de politieman 21
4.3 Meningen over de taakuitoefening 22

5 Knelpunten in de aansluiting van opleiding aan praktijk 24
5.1 Relatie opleiding-praktijk 24

5.1.1 Het beroepsbeeld 24
5.1.2 Criminaliteitsbestrijding 24
5.1.3 Ordehandhaving 25
5.1.4 Verkeer 26
5.1.5 Dienstverlenende taken 26
5.1.6 Doeltreffendheid van het politie-optreden 27
5.1.7 Het gedrag van de politieman 28

5.2 Beperkingen in de opleidingssetting en de aansluiting met de praktijk 29
5.2.1 Knelpunten in de opleiding 29
5.2.2 De overgang van school naar praktijk 30

6 Aanbevelingen met betrekking tot wijzigingen in de primaire
politie-opleiding 33

6.1 Inleiding 33
6.1.1 Uitgangspunten bij de aanbevelingen 33
6.1.2 Presentatie van de aanbevelingen 35
6.1.3 Realisering van de aanbevelingen 35

6.2 Aanbevelingen ten aanzien van de inhoud van de opleiding 36
6.2.1 Verbetering van het beroepsbeeld 36



6.2.2
6.2.3

6.3
6.4

6.5

Veranderingen in het opleidingspakket 36
Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie van de opleiding 39
Aanbevelingen ten aanzien van de overgang van school naar praktijk 40
Aanbevelingen ten aanzien van enkele toelatingsaspecten voor het
politieberoep 41
Raamwerk voor een gewijzigde opleiding 43
Samenvatting aanbevelingen 45



1 Inleiding tot het onderzoek

1.1 Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek kan men aldus beschrijven. Men wilde on-
derzoeken of de politie-opleiding tegemoet komt aan de eisen die aan de poli-
tieman in de praktijk gesteld worden. Leert de adspirant op school datgene wat
hij in de praktijk nodig heeft of doen zich in zijn vorming in dit opzicht lacunes
voor; vindt wellicht ook verspilling van energie en tijd plaats door allerlei zaken
aan te leren waarmee hij later zelden wordt geconfronteerd.

De kern van het onderzoek betreft dus de relatie tussen praktijk en opleiding.
De opleiding wil immers uitdrukkelijk van de praktijk uitgaan. Zo stelt de

leidraad: 'Uitgangspunt voor de opleiding van het politiepersoneel moet zijn de
taak die de politie-ambtenaar krijgt te vervullen. Het opleidingsprogramma en
de bij de opleiding gevolgde methoden moeten derhalve gelijke tred houden
met de ontwikkelingen, die zich op het gebied van de taak van de politie vol-
trekken'. 1)

Toch zal het niet uitsluitend de feitelijkheid van het politie-optreden kunnen
zijn die bepalend is voor de inrichting van de opleiding. Zo is bijvoorbeeld uit
twee van de deelonderzoeken gebleken dat 50% van de surveillance-
activiteiten met het verkeer te maken hebben. Hieruit kan echter niet de ge-
volgtrekking gemaakt worden dat dan ook 50% van de opleidingstijd aan het
verkeer gewijd zou moeten worden. Niet alleen is er naast het kwantitatieve
aspect van de zaak ook het kwalitatieve - sommige dingen zijn moeilijker aan
te leren dan andere - maar ook zijn er naast de feiten steeds de normen en
waarden.

Wat verwacht bijvoorbeeld het publiek van de politie, hoe kijkt de politie zelf
tegen haar taken aan, welke opvattingen huldigen de gezagsdragers over de
politie?

Beantwoording van dergelijke vragen is van wezenlijk belang voor een zin-
volle discussie over de inrichting van de politie-opleiding. Om die reden is aan
het onderzoek een ruimer kader gegeven waarin naast de feiten van opleiding
en praktijk ook de ervaringen en de verwachtingen van diegenen die met de
politie te maken hebben aan de orde komen.

Samenvattend gaat het onderzoek van de volgende basisopvatting uit: onze
veranderende samenleving bepaalt in sterke mate de aard en de omvang van
de politietaak en de wijze van functioneren van de politie. Wil de politie haar
taak en functie in de samenleving op bevredigende wijze vervullen, dan zal de
opleiding zich bij voortduring aan die veranderingen dienen aan te passen.

1.2 Opzet van het onderzoek
In verband met de ruime vraagstelling van het onderzoek bleek het nodig het
project op te splitsen in een groot aantal deelonderzoeken. Gekozen is voor
een benadering waarbij zoveel mogelijk groepen en instanties werden betrok-
ken die van invloed zijn op de politieopleiding en politiepraktijk. Deze bena-
dering heeft geleid tot een uitvoerige probleemstelling.

1) Leidraad voor het primaire politie-onderwijs en de opleiding voor het politiediploma
B, Ministerie van Binnenlandse Zaken.
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Om een indruk te krijgen van de opleidingssituatie zijn de volgende vragen
gesteld:
- wie worden opgeleid
- wie zijn de opleiders
- wat zijn de doelstellingen en wat is de inhoud van de opleiding
- hoe is de opleiding georganiseerd
- hoe waarderen de betrokkenen de.opleiding en wat zijn hun wensen

Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft vanzelfsprekend een analyse
van de leidraad plaatsgevonden, en zijn lesprogramma en examenbeschikking
bestudeerd. Hiernaast zijn gesprekken gevoerd met docenten, terwijl hen is
gevraagd ook een vrij uitvoerige vragenlijst in te vullen. Anderzijds is een on-
derzoek uitgevoerd onder adspiranten van de drie deelnemende scholen: zo
werden ondervraagd adspiranten aan het begin en aan het eind van de opleiding
evenals een groep adspiranten die de opleiding voortijdig staakte. Ook werden
in dit verband mentoren en ploegcommandanten ondervraagd: de eersten
vooral in hun functie als begeleiders nà voltooiing van de opleiding; de laatsten
om een oordeel te geven over de opleiding. Tenslotte is om eenzelfde beoor-
deling verzocht aan jonge politieambtenaren die aan het eind van de opleiding
ondervraagd waren, en nu zo'n 6 tot 8 maanden in de praktijk stonden.

Met betrekking tot de praktijk werden voornamelijk de volgende vragen
gesteld:
- waaruit bestaat het werk van de surveillerende agent/wachtmeester
- hoe verlopen over het algemeen de contacten tussen politie en burgerij
- wat kan men zeggen over zowel doelmatigheid als wijze van optreden van

de politie
- hoe evalueren politieambtenaren in de praktijk de aansluiting van de oplei-

ding aan de politiepraktijk
Beantwoording van deze vragen eiste een andere onderzoeksbenadering.

Ten eerste is een observatieonderzoek opgezet naar het werk van de politie-
surveillance. Dit onderzoek had ten doel een beter inzicht te krijgen in de
praktijk van de politietaak. Overigens hebben ook de onderzoeken onder jonge
functionerende politieambtenaren en onder mentoren en ploegcommandanten
waardevol materiaal verschaft met betrekking tot de politiële taakuitoefening.

Anderzijds kwam het ons als zeer belangrijk voor de ervaringen, meningen en
verwachtingen te peilen van diegenen die een constant beroep doen op politie-
diensten en hierdoor in belangrijke mate de inhoud van de politietaak bepalen,
namelijk de Nederlandse bevolking. Hiertoe is een survey-onderzoek uitgevoerd
waarbij een representatieve steekproef uit de bevolking geïnterviewd werd.
Tenslotte wilden we ook meningen peilen van diegenen die uit hdofde van hun
gezagspositie nauw bij het politiebedrijf zijn betrokken, nl. korpschefs, bur-
gemeesters en hoofdofficieren van justitie. Zij vullen niet alleen de dagelijkse
taak in van de politie, maar beïnvloeden deze ook op langere termijn door het
aangeven van richtlijnen en het uitstippelen van een politiebeleid.

De resultaten van al deze deelonderzoeken zijn te vinden in de hiervoor
reeds genoemde publicaties, waarnaar in de tekst zal worden verwezen door
middel van een kort trefwoord.

1.3 Doelgroepen en methoden
Hoewel in ieder onderzoekverslag uitgebreid wordt ingegaan op de gevolgde
methoden, lijkt het toch zinvol om kort aan te geven welke werkwijze er bij de
verschillende onderzoeken gevolgd is.

Het gehele onderzoek heeft ongeveer twee en een half jaar in beslag geno-
men. Nadat de opdracht tot het onderzoek begin 1976 was verleend, hebben
de onderzoekers zich eerst omtrent opleiding en praktijk georiënteerd. Te-
neinde enig inzicht te krijgen in het proces van werving en selectie zijn bezoe-
ken gebracht aan de afdeling Personeelsvoorzieningen van de Rijkspolitie en de
Rijkspsychologische Dienst. Tevens werd een aantal gesprekken gevoerd met
de staf en docenten van de opleidingsscholen en met mentoren in korpsen van
enkele gemeenten. Ook is een oriënterend bezoek gebracht aan één van de
Mobiele Eenheden-opleidingsscholen.
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Twee van de zes opleidingsscholen voor gemeentepolitie, en één van de drie
opleidingsscholen voor de Rijkspolitie hebben aan het onderzoek deel-
genomen.

In hoeverre deze drie scholen representatief voor alle opleidingsscholen zijn
valt niet met zekerheid te zeggen omdat ieder instituut zijn eigen accenten in
de opleiding aanbrengt. Wel dient met nadruk gesteld te worden dat de oplei-
ding op alle scholen in beginsel dezelfde is en gebasseerd blijft op de leidraad.

De onderzoeken onder adspiranten, jonge politieambtenaren, docenten,
mentoren en ploegcommandanten zijn alle. gedaan aan de hand van gestruc-
tureerde vragenlijsten. Dit gebeurde als volgt: de respondenten kwamen bijeen
in kleine groepjes. Hierna werd door één der onderzoekers het belang van het
onderzoek toegelicht en op eventuele vragen ingegaan. Vervolgens werd de
vragenlijst door de respondenten zelf ingevuld. Stuitte men hierbij op moeilijk-
heden dan kon de onderzoeker bijspringen.

Voor het observatie-onderzoek van de surveillance is een groot aantal obser-
vators ingeschakeld. Zij hebben zowel dag-, avond-, als nachtdiensten meege-
reden in een grote en middelgrote stad, en in 6 plattelandsgemeenten. Hierbij
werden alle werkzaamheden genoteerd, en van de iets omvangrijker voorvallen
werd een apart observatieformulier ingevuld. Er is gepoogd zoveel mogelijk
objectief waarneembare gegevens te verzamelen.

Bij het survey-onderzoek is een representatieve steekproef uit de Neder-
landse bevolking van 16 tot 70 jaar getrokken. Deze' respondenten zijn allen
geïnterviewd door ervaren, speciaal voor dit onderzoek getrainde interviewers,
aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Deze methode heeft geleid tot
een grote respons (84%).

Tenslotte is een aantal gezagsdragers geïnterviewd met behulp van een aan-
tal open en gestructureerde vragen. Deze interviews hadden de vorm van in-
formatieve gesprekken. Naar enige representativiteit werd in dit laatste geval
niet gestreefd. Veeleer was het de bedoeling een peiling te verrichten onder
diegenen die een belangrijke stem hebben bij de bepaling van de concrete taak
van de politie.

Bij het profielonderzoek waren de volgende doelgroepen betrokken: adspi-
ranten, agenten/wachtmeesters, docenten, mentoren en ploegcommadanten.

1.4 Reikwijdte en beperkingen van het onderzoek
Alvorens nu over te gaan tot een bespreking van de resultaten lijkt het nuttig
duidelijk de reikwijdte van het onderzoek aan te geven, alsook welke terreinen
buiten beschouwing zijn gebleven. .

Het onderzoek heeft zich beperkt tot het bestuderen van de aansluiting van
de primaire politie-opleiding aan de taak van de algemene politiedienst, gedu-
rende de eerste jaren van het functioneren. Buiten het onderzoek zijn gebleven
de diverse bijscholingen van de surveillant voor andere diensten, de carrière-
mogelijkheden van de surveillant en het verkrijgen van het B-diploma.

De organisatie van de politie, meer specifiek die van de geuniformeerde
dienst, is evenmin in het onderzoek betrokken.

De onderzoekers zijn zich ervan bewust dat de aspecten van de politie-
organisatie - korpssterkte, carrière-perspectieven, normen en waarden bin-
nen het korps/de groep - van grote invloed zijnop zowel taakuitoefening als
evaluatie van de opleiding. Maar ook dit terrein zou een apart onderzoek
vergen. 1) Hetzelfde geldt voor de voorlichting en werving van politie-
adspiranten en hun selectie. Het is duidelijk dat, waar slechts één op de tien
kandidaten als adspirant wordt aangenomen, waarbij nog eens een aantal de
opleiding niet voltooit, het buitengewoon belangrijk zou zijn te bestuderen
welke criteria bij de selectie gehanteerd worden en na te gaan of deze criteria
later verband blijken te houden met de wijze waarop de politietaak wordt ge-
leerd en uitgeoefend. Het is echter evenzeer duidelijk dat een dergelijk,
eveneens omvangrijk onderzoek niet in het huidige was onder te brengen.

1) Zie hiervoor het rapport van de Projectgroep Organisatie Structuren: Politie in veran-
dering, een voorlopig theoretisch model.
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Er is nog een belangrijke vraagstelling die in het onderzoek.slechts zijdelings
ter sprake komt. Deze betreft de vraag of de politieman né selectie en opleiding
wel de juiste man op die plaats is. In hoeverre krijgt de adspirant - uitgaande
van bepaalde persoonlijkheidskenmerken - de kans zich bewust te worden
van zijn mogelijkheden en beperkingen, en attitudes te ontwikkelen die hij
straks in de praktijk nodig heeft? Hoewel aan deze elementen niet geheel is
voorbijgegaan, kan men niet zeggen dat deze vraagstelling in het onderzoek
uitputtend is behandeld.

Tenslotte kent het onderzoek een beperking van meer methodologische
aard. Dit betreft de generalisatie-mogelijkheden van de onderzoekresultaten. In
een vroeg stadium van het onderzoek is een vooronderzoekje uitgevoerd naar
de mate waarin adspiranten van de deelnemende Rijkspolitieschool in bepaalde
opzichten representatief waren voor de gehele adspiranten-populatie. Dit bleek
in redelijke mate het geval te zijn. Een dergelijk onderzoekje is echter - om
praktische redenen - niet uitgevoerd voor wat de gemeentepolitie-
opleidingsscholen betreft zodat de representativiteit van de steekproeven een
onduidelijke zaak blijft.

De sterkte van het 'onderzoek moet veeleer gezocht worden in het bena-
deren van een groot aantal bij de problematiek betrokken doelgroepen, waarbij
gezocht is naar bepaalde patronen. Hierbij is gebleken dat uit de verschillende
deelonderzoeken een groot aantal zeer consistente patronen naar voren is
gekomen. Deze consistentie in de uitkomsten heeft het mogelijk gemaakt om
tot sterker gefundeerde beleidsaanbevelingen te kunnen komen.

Concluderend zouden wij echter willen stellen dat ook dit zeer omvangrijke
onderzoek nog tal van vragen onbeantwoord laat. Het is nu eenmaal onmogelijk
in één onderzoek alle aspecten en verbindingen van een zo complex vraagstuk
als de relatie tussen politie-opleiding en politiepraktijk, te vangen. Wij menen
echter dat met dit onderzoek een poging is gedaan om althans de meest
fundamentele elementen van het vraagstuk te belichten.

1.5 Opzet van het rapport
Het rapport heeft de'volgende structuur.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de opleiding, opleiders, in-
houd van de opleiding en opleidingssituatie.

Hoofdstuk 3 en 4 behandelen de politiepraktijk: aard en omvang van het sur-
veillancewerk, het politieoptreden en de evaluatie van dit optreden.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de knelpunten in de aansluiting tussen opleiding
en praktijk zoals deze uit verschillende onderzoeken naar voren zijn gekomen.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 een aantal beleidsaanbevelingen gedaan om
te komen tot verbeteringen in de wijze waarop de politieadspirant op zijn toe-
komstige taak wordt voorbereid en in de praktijk wordt opgevangen.



De primaire politie-opleiding

Naast het hoger politie-onderwijs op academie-niveau, telt Nederland negen
opleidingsscholen voor primair politie-onderwijs, zes voor de gemeentepolitie
en drie voor het Korps Rijkspolitie. Gedurende een jaar worden aanstaande
politie-ambtenaren daar - veelal in internaatsverband - voorbereid op hun
toekomstige taak als agent/wachtmeester. Als adspirant zijn zij arbeids-
rechtelijk gezien reeds in dienst bij een gemeente of bij de Algemene inspectie
van het Korps Rijkspolitie; dat wil zeggen dat zij gemeente- of rijksambtenaar
zijn.

Bij de presentatie van de resultaten die werden verkregen tijdens hefonder-
zoek aan de opleidingsscholen te Amsterdam, Apeldoorn en Lochem, zijn
verscheidene thema's gegroepeerd rond de volgende vragen:
- wie worden opgeleid?
- wie zijn de opleiders?
- wat is de inhoud van de opleiding?
- wat is de functie van examens en beoordelingen?
- hoe is de organisatie van de opleiding?

2.1 Wie-worden opgeleid?
Docenten Ten tijde van het onderzoek herbergen de drie bij het onderzoek betrokken
hfst. II scholen ieder zo'n 200 tot 400 adspiranten, over het jaar verdeeld over twee of

vier lichtingen: één school start twee keer per jaar met de nieuwe cursus, beide
andere scholen kennen kwartaallichtingen.

Adsp. + Prakt. Om toegelaten te worden tot de primaire opleiding dient de adspirant
hfst. II tenminste 17 jaar te zijn en kan hij hoogstens 28 jaar zijn.

Wat de vooropleiding betreft, wordt een vorm van voortgezet onderwijs of
beroepsopleiding gevraagd. Aanstelling van 21- tot en met 28-jarigen is ook
mogelijk, zonder dat zij één van de vereiste opleidingen bezitten, maar dan
moeten andere kwaliteiten de genoemde opleidingen compenseren.

Bij de selectie vindt een psychologisch testonderzoek plaats, een medische
keuring, een gesprek met de selectiecommissie, een sporttest en tenslotte een
antecendentenonderzoek. Bij de gemeentepolitie kan de korpschef van het
korps waar de adspirant gesolliciteerd heeft, uiteindelijk het advies van het
selectiecentrum al of niet accepteren.

Alleen al bij de Rijkspolitie komen per maand zo'n 1000 aanmeldingen binnen.
Gedurende het hierboven beschreven selectieproces vallen zoveel kandidaten
af, dat uiteindelijk slechts 10% de eindstreep haalt.

Gegevens uit het onderzoek omtrent leeftijd, geslacht en vooropleiding doen
vermoeden dat het aanbod en het wervings- en/of selectiebeleid zich aan het
wijzigen zijn. Bij vergelijking van beginners en eindejaars komt namelijk naar
voren, dat er meer vrouwelijke adspiranten worden toegelaten, dat de gemid-
delde leeftijd onder beginners lager is dan de beginleeftijd onder de eindejaars
en dat er meer adspiranten geselecteerd worden met MAVO of HAVO als voor-
opleiding.

In 1976 is de gemiddelde leeftijd van de adspiranten aan de start van de
cursus 19 jaar. Driekwart van hen is jonger dan 21 jaar. Ook voor de groep
afvallers geldt dit. Van de eindejaars is ongeveer de helft minderjarig. Onder de
aankomende adspiranten zijn meer meisjes dan onder de afvallers en de ein-



dejaars (resp. 16% tegen 6,5%). Tweederde van hen is aangenomen bij de
Rijkspolitie: vermoedelijk het gevolg van het selectiebeleid. De meisjes hebben
in het algemeen een hogere vooropleiding en zijn allen jonger dan 21 jaar.

Het percentage gehuwden onder de adspiranten bedraagt voor de beginners
15%, voor de eindejaars 30%. Een klein jaar na afloop van de opleiding is 40%
van de ex-leerlingen getrouwd.

Zij die jonger zijn dan 21 jaar hebben vaker een MAVO of HAVO-opleiding
gevolgd. De anderen daarentegen hebben veelal vóór de politie-opleiding een
ander beroep uitgeoefend na lager of middelbaar beroepsonderwijs.

De jongere adspiranten komen uit wat 'hogere' sociale milieus dan de ou-
deren (volgens de beroepenclassificatie van Van Tulder).

De groep afvallers onderscheidt zich door een wat 'lagere' vooropleiding,
komt gemiddeld vaker uit een 'lager' sociaal milieu en heeft veelal een handar-
beidersberoep uitgeoefend vóór toelating tot de opleidingsschool.

Hierbij moet echter aangetekend worden, dat de groep van afvallers niet vol-
doende representatief geacht kan worden, gezien het hoge aantal afvallers dat
niet bij het onderzoek betrokken kon worden. Toch willen wij voorzichtig stel-
len, dat de combinatie van jeugdige leeftijd en weinig vooropleiding er mede
toe bijdraagt, dat een aantal adspiranten voortijdig de opleiding moet staken.

Van de beginnersgroep stapte de helft meteen van de middelbare school
naar de politie-opleidingsschool. De vooropleiding was in de meeste gevallen
MAVO of HAVO. Van hen die niet onmiddellijk met de opleiding zijn gestart,
hebben de meesten eerst een ander beroep uitgeoefend. Voor eenvijfde van
hen was dit een geuniformeerd beroep (hoofdzakelijk beroepsmilitair). Deze
adspiranten zijn gemiddeld ouder dan de anderen.

Adsp. + Prakt. De keuze van het beroep lijkt niet het gevolg van een opwelling te zijn:
hfst. III tweederde van de toegelaten adspiranten verklaarde 1 jaar of langer tevoren op

de gedachte te zijn gekomen zich voor het politieberoep op te geven en voor
de meerderheid was het politievak de eerste keus. Het ziet er niet naar uit, dat
die keuze sterk beïnvloed is door aan het beroep extrinsieke factoren (als
werkloosheid bijvoorbeeld).

Een relatief groot aantal adspiranten heeft •vóór de primaire opleiding een
ander geuniformeerd beroep uitgeoefend. Bovendien geeft ongeveer een-
derde van de beginners als tweede keus een beroep op waarin ook een uniform
gedragen wordt, zoals bijvoorbeeld douanebeambte. Dit zou er op kunnen wij-
zen, dat het dragen van een uniform bij de beroepsuitoefening voor de meeste
adspiranten een bijzondere betekenis heeft, die bijdraagt tot de motivering van
de beroepskeuze. Hoewel aan het begin van de opleiding het uniform wellicht
nog een speciale attractie vormt, blijkt het aan het eind van de opleiding in een
meer functioneel kader geplaatst te worden: uniformdracht is noodzakelijk,
omdat het publiek de politieman op straat moet kunnen herkennen.

Bij de aanmelding voor de opleiding kiezen meer adspiranten voor de
Rijkspolitie dan in feite in dit korps geplaatst worden. Van de onderzochte
groep adspiranten kwam dan ook een klein deel van degenen die zich bij de
Rijkspolitie hadden aangemeld bij de gemeentepolitie terecht. Zij die zich heb-
ben gemeld bij een gemeentelijk korps, voelen zich aangetrokken door de
stedelijke werkomgeving en de vaste standplaats. De Rijkspolitie wordt ver-
kozen door hen die graag op het platteland werken en die menen dat het werk
van de Rijkspolitieman afwisselender en meer all-round zal zijn.

Zo'n derde van de adspiranten had familie bij de politie. Dit kan wijzen op het
bestaan van zogenoemde 'politiefamilies', ofwel op een spontaan selectieken-
merk. Hoe het ook zij, de grote meerderheid van de achterban (vader, moeder,
verloofde, vrouw) blijkt het met de beroepskeuze eens te zijn.

Bijna tweederde van de beginnersgroep verklaarde kennissen te hebben bij
de politie. Deze factor kan een grotere bekendheid met het politiemilieu tot
gevolg hebben. Mogelijk heeft het een rol gespeeld bij de beroepskeuze.

Gevraagd naar de motivatie voor die keuze, werden vier redenen het meest
genoemd: het afwisselende werk, het werken met mensen, de zelfstandige
taakuitoefening en de zekerheid van het beroep. De avontuurlijkheid van het
beroep - nogal eens gesuggereerd in wervingsadvertenties - kreeg daaren-
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tegen lage prioriteit. Gezien deze resultaten lijkt de conclusie gerechtvaardigd,
dat het beeld dat adspiranten hebben van hetgeen het politieberoep kenmerkt,
goed aansluit bij het beeld van de andere onderzochte groeperingen.

2.2 Wie zijn de opleiders?
Docenten De bij het onderzoek betrokken docenten aan de drie scholen vormen een

hfst. III belangrijke groep. Zij zijn als opleiders degenen die het onderwijs moeten
realiseren. Formele en vaak abstracte leerdoelen zetten zij om in concrete
lesprogramma's. Hun eigen praktijkervaring, houdingen ten aanzien van het
beroep en opvattingen omtrent de plaats van de politie in de samenleving zijn
daarbij ongetwijfeld van grote invloed.

Reden voor de onderzoekers om ook een aantal achtergrondkenmerken van
de docent na te gaan.

Onder de 131 docenten die meewerkten aan het onderzoek waren slechts
vier vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 44 jaar. Verreweg het grootste deel
van de politiedocenten heeft zo'n twintig dienstjaren. Ongeveer de helft van hen
is in de rang van adjudant aan de school verbonden, de overigen als briga-
dier/opperwachtmeester. Aan iedere school geeft een aantal burgerdocenten
les. Meestal betreft het part-timers die vooral de vakken Nederlands, sport,
E.H.B.O. en maatschappelijke en mentale vorming doceren. Gemiddeld hebben
zij wat meer hoger algemeen vormend en beroepsonderwijs gevolgd dan hun
collega's politiedocenten. Laatstgenoemde groep heeft veelal geen middelbaar
onderwijs gehad.

In het verleden kon men namelijk ook bij de politie solliciteren met alleen
lager onderwijs als achtergrond. Hoewel sinds 1962 de selectie als eis stelt dat
politiedocenten minstens MULO moeten hebben gevolgd, blijft het mogelijk om
ook zonder dit diploma via de selectiecommissie toegelaten te worden.

Het verloop onder de docenten is zeer gering: eenmaal verbonden aan de
primaire opleidingsschool, ruilen maar weinigen, van hen deze werkkring voor
de praktische dienst.

Politiedocenten worden niet alleen aangetrokken vanwege hun kennis van de
praktijk. Ook hun persoonlijkheid in termen van aanleg voor pedagogisch-
didactische kwaliteiten speelt een belangrijke rol.

De laatste jaren is meer en meer de noodzaak van een didactisch gerichte
voorbereiding ingezien. Naast de instelling van een Werkgroep 'Docentenop-
leiding' is ook een aantal cursussen opgezet met het doel om ervaren politie-
ambtenaren op te leiden tot bekwaam functionerende docenten, en wel door
het ontwikkelen van in potentie aanwezige pedagogische kwaliteiten.

De scholen bieden hun leerkrachten hiertoe een cursus die varieert van twee
tot drie maanden. Docenten kunnen zich bovendien op de praktijk blijven ori-
enteren. Met dat doel voor ogen biedt één van de opleidingsscholen de docen-
ten de mogelijkheid om een stage van tien dagen te lopen in één van de
korpsen.

De gemeentepolitie kent aan de kaderschool te Zutphen speciale vormings-
cursussen voor docenten. Uitgewerkt in meer concrete termen kan de docent
werken aan:
- kennis van veranderingsprocessen in het denken over mens en samenleving

(meer specifiek ook gericht op macht en 'gezag en op instrumenten tot
ordening van de samenleving)

- kennis van en vaardigheid in overdrachtsmethoden
- kennis en begeleiding van leerprocessen
- kennis en hantering van evaluatiemethoden
- leiding geven aan leerlingen vanuit de positie van docent in de schoolor-

ganisatie
- inzicht in groepsprocessen en het eigen functioneren daarin.

Deze cursussen worden in blokken van een week gehouden en duren voor
beginnende docenten 8 weken, voor docenten met ervaring 4 weken. Ook bie-
den sommige scholen themadagen aan de docenten, waarin bijvoorbeeld aan-
dacht besteed wordt aan het gebruik van video-apparatuur, opvang van de
jonge agent/wachtmeester in het korps en praktisch politie-optreden.
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2.3 Wat is de inhoud van de opleiding?
Docenten Het primaire politie-onderwijs in Nederland volgt algemene richtlijnen bij de
hfst. IV bepaling van de leerdoelen. Daartoe is door het Ministerie van Binnenlandse

Zaken een Leidraad opgesteld, voor het laatst fundamenteel gewijzigd in 1973.
Ook het Ministerie van Justitie heeft zich achter deze Leidraad gesteld voor wat
de Rijkspolitie-opleiding betreft.

Uitgangspunt voor de opleiding moet - zo stelt de Leidraad - de taak zijn
die de politie-ambtenaar krijgt te vervullen. Programma's en methoden moeten
derhalve gelijke tred houden met de ontwikkelingen die zich op het gebied van
de taak van de politie voltrekken.

De Leidraad geeft aanwijzingen op welke aspecten adspiranten onderwezen
en gevormd dienen te worden:

A. mentale vorming: 1. persoonlijkheidsvorming
2. maatschappelijke vorming
3. geestelijke vorming
4. ambtelijke vorming

B. vaktechnische scholing:
1. . theoretische vakkennis: 1. burgerlijk recht

2. staatsinrichting
3. Politiewet en dienstvoorschriften
4. strafrecht, strafvordering en r.o.
5. verkeerswetgeving
6. bijzondere wetten
7. opsporingsleer

II. administratieve bekwaamheden: 1. Nederlandse taal
2. processen-verbaal en rapporten

III. praktische voorbereiding: 1. praktisch politie-optreden
2. optreden bij ongevallen en rampen

IV. overige vaardigheden: 1. exercitie en optreden in groter
verband

2. wapenleer en wapenhandel
3. besturen van motorrijtuigen
4. E.H.B.O.
5. machineschrijven

C. lichamelijke oefening

Adspiranten leggen aan het eind van het cursusjaar een examen af. De eisen
waaraan zij dan moeten kunnen voldoen zijn uitgewerkt in de Beschikking Exa-
mens Politiediploma van 1970. Het vaktechnische gedeelte en de lichamelijke
oefening staan daarin gedetailleerd uitgewerkt. Daarmee is voor het grootste
deel het opleidingsprogramma concreet vastgelegd.

Niet echter geldt dit voor het vormingsgedeelte van de cursus. Vorming is
geen examenvak. In de praktijk blijken de scholen elk een eigen accent aan
te brengen in dit onderdeel. Dat hierbij veel wordt overgelaten aan de al of niet
aanwezige deskundigheid per school lijdt geen twijfel. Ook de medewerking
van docenten om de vorming in het totale lesprogramma te integreren 'als het
gist in het brood' zal variëren, afhankelijk van bereidheid en capaciteiten. Kort
samengevat wordt aan het onderdeel vorming in de opleiding onder meer de
volgende inhoud gegeven.
1. Maatschappelijke vorming:

- kennis van probleemgebieden: minderheidsgroepen, verdovende mid-
delen, terrorisme, jeugdcriminaliteit

- kennis van hulpverlening en dienstverlenende instanties
- macht en gezag
- nieuwsmedia
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2. Psychologische en sociaal-psychologische vorming.-
- waarnemen, vooroordeel, ethiek van de politieman
- achtergronden van menselijk gedrag
- levensfasen van de mens
- gewetensconflict, privéleven van de politie-ambtenaar
- gesprekstechnieken, communicatie
- groepsdynamika
- interactievaardigheden

3. Ambtelijke vorming.
In het algemeen leeft de wens om de vormingsmomenten expliciet in te bou-
wen in alle onderdelen van de opleidingssituatie waarin de benodigde kennis,
vaardigheden en attitudes worden aangeboden.

Gebrek aan aandacht binnen het programma voor vormingsactiviteiten leidde
in 1978 tot een nieuw voorstel van een commissie bestaande uit vertegen-
woordigers van de opleidingsscholen. Hierin wordt het vaktechnische gedeelte
van de Leidraad - en met name de bijzondere wetten - ingeperkt. In plaats
van 6 à 8% van de tijd aan vorming te besteden, hebben de scholen de moge-
lijkheid om 20% van de beschikbare uren hieraan te wijden.

Docenten Het opleidingsprogramma van de primaire opleiding werd door de onder-
hfst. VI zoekers uitgewerkt in 27 onderdelen, die onder de volgende zes hoofd-

categorieën kunnen worden ondergebracht:
1. kennis van de wet
2. algemene kennisaspecten
3. maatschappelijke en psychologische kennis
4. technische vaardigheden
5. contacten politie-burgerij
6. beroepshoudingen.

Ten aanzien van alle concrete onderdelen kregen de deelnemers aan het
onderzoek de volgende vragen voorgelegd:
- hoe belangrijk vindt u dit onderdeel voor de politietaak?
- hoeveel aandacht besteedt de primaire opleiding hieraan?
- waar zou dit onderdeel het beste aangeleerd kunnen worden: op school,

tijdens de mentorperiode, of in de praktijk van het politiewerk?
Uit de antwoorden op deze vragen verwachtten de onderzoekers eventuele

lacunes in het opleidingsprogramma op het spoor te komen, lacunes zoals die
beleefd worden door docenten en adspiranten. Kort samengevat zijn de be-
langrijkste resultaten de volgende.

Vrijwel unaniem is men van mening, dat bijzondere wetten te veel aandacht
krijgen in verhouding tot het belang van dit onderdeel voor de algemene uni-
formdienst.

Strafrecht en strafvordering lijken voldoende aan bod te komen. Als er aan
wetskennis meer aandacht besteed zou moeten worden, komen verkeersrecht
en verkeerskunde daarvoor het eerst in aanmerking. Sterk wordt het gemis aan
kennis van vreemde talen en Nederlands gevoeld, evenals gebrek aan kennis
van onderzoekstechnieken.

Bijna alle aan het onderzoek deelnemende groeperingen zijn van mening dat
in de opleiding kennis van maatschappelijke en psychologische problemen on-
voldoende bijgebracht wordt. De praktijk zou zich volgens de respondenten
evenals de school ook goed lenen als leersituatie om deze kennis op te doen.

Zowel docenten als adspiranten achten in het algemeen de hoeveelheid
bestede aandacht aan technische vaardigheden goed. Het betreft hier lichame-
lijke conditietraining, rijvaardigheid, typen, schieten, zelfverdediging en het
opstellen van processen-verbaal en rapporten.

Praktisch politie-optreden daarentegen, het goed kunnen leggen van contac-
ten met de burgerij, en het kunnen hanteren van conflicten en geweld, zijn
sociale vaardigheden die volgens de respondenten onvoldoende uit de verf
komen tijdens de opleiding. Even goed, zo niet beter, zouden ze in de mentor-
periode of in de praktijk geleerd kunnen worden.

Dat laatste is ook het geval bij initiatief tonen en zelfstandig kunnen optreden:
eveneens lacunes in het pakket. De overige houdingsaspecten krijgen daaren-
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tegen voldoende of teveel aandacht: gehoorzaamheid aan superieuren, net ui-
terlijk en correct optreden en stipte navolging van wetten, verordeningen en
regels.

Docenten Iedere klas - gemiddeld 19 tot 26 adspiranten groot - kent zijn eigen
hfst. IV klassedocent. Het betreft hier altijd een politiedocent. (Sommige scholen voe-

gen twee klassedocenten aan een klas toe.) Deze verzorgt voor `zijn' klas het
vaktechnische gedeelte van het politie-onderwijs: wetskennis, opsporingsleer,
processen-verbaal en rapporten, optreden bij ongevallen en rampen, amb-
telijke vorming en praktisch politie-optreden.

Aparte docenten (veelal niet-politiefunctionarissen) geven: Nederlands,
maatschappelijke oriëntatie en persoonlijke vorming, lichamelijke oefening,
E.H.B.O. en autorijles. Veelal is er dan nog een schietinstructeur voor wapenleer
en wapenhandel.

Denkbare methodes van overdracht zijn:
- docent praat en legt uit

docent biedt door middel van het stellen van vragen de stof aan
- discussie tussen docent en leerlingen
- zelfwerkzaamheid van de leerlingen (leren door doen).

Wat is nu de feitelijke gang van zaken?
Afhankelijk van het vak blijken de docenten in hun presntatie verschillende

accenten te leggen.
Steeds meer maken de scholen gebruik van audio-visuele hulpmiddelen bij

de presentatie van het programma.
Bij praktisch politie-optreden en sport ligt de nadruk op de zelfwerkzaamheid

van de leerlingen. Oefening in praktisch optreden vindt plaats door rollenspel
in de simulatieruimte: een zo reëel mogelijke weerspiegeling van situaties als
het politiebureau, een café, huiskamer, winkel, postkantoor, enzovoort.

Maatschappelijke en persoonlijke vorming lenen zich voor groepsdiscussies,
communicatie-oefeningen (eventueel met video) en lezingen door gastspre-
kers uit verschillende sectoren in de samenleving. Ook excursies buiten de
school verruimen de blik van de adspirant.

Als andere ingang om de adspirant aan zijn persoonlijke vorming te laten
werken, kennen meerdere scholen trainingsdagen: een fysieke beproeving in
groepsverband, waarbij het aankomt op vindingrijkheid en uithoudings-
vermogen in de vrije natuur, naar het principe van de `outward-bound'-
gedachte. Teamgeest is hierbij één van de voorwaarden tot welslagen.

Docenten Het leren door ervaren tijdens een praktijkoriëntatie vindt nog maar in be-
hfst. VII perkte mate plaats. Eén school. kent een vijfdaagse stage, een andere een

`inkijk'-stage bij de surveillancedienst van twee dagen, na het eerste halfjaar
van de opleiding. Wel tracht men zogoed mogelijk de ervaringen in de praktijk
opgedaan terug te koppelen naar het docententeam, via stagebegeleiders die
op de school worden uitgenodigd voor een nabespreking.

Aan één van de scholen wordt in een `terugzet'-klas ervaring opgedaan met
blokprogramma's: de stof wordt opgesplitst en in kleine gedeelten behandeld
en geëxamineerd. Deze werkwijze eist erg veel van de - in dit geval uit vrijwil-
ligers bestaande - groep docenten.

Docenten Wat wordt als wenselijk beschouwd?
hfst. IV Het principe van `leren door doen' blijkt terrein te winnen. Met name wat

betreft wetskennis en persoonlijke vorming vinden docenten meer zelfwerk-
zaamheid van de leerlingen gewenst. Ook zou er meer gebruik gemaakt kunnen
worden van de discussie-methode.

Belangrijke zo niet noodzakelijke veranderingen zijn dan volgens de docen-
eten wel: kleinere klassen en een langere opleidingsduur.

Andere wensen zijn: moderne hulpmiddelen en aangepaste werklokalen en
een Leidraad die, met name wat de wetskennis betreft, ruimte biedt voor an-
dere dan de hierbij gebruikelijke lesmethoden.

2.4 De functie van examens en beoordelingen
Docenten Examens en beoordelingen zijn om drie redenen belangrijk voor de adspirant.
hfst. IV Idealiter vertalen zij de belangrijkste leerdoelen in door de adspirant te leveren
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prestaties. Daarnaast zijn de eisen die het examen stelt in hoge mate bepalend
voor de inhoud van het vaktechnische gedeelte van het lesprogramma, zoals we
al eerder in dit hoofdstuk zagen. Bovendien maakt de adspirant vast kennis met
beoordelingen: een in de praktische dienst regelmatig terugkerend verschijn-
sel.

De bij het onderzoek betrokken scholen kennen verschillende soorten be-
oordelingen:
- maandelijkse beoordelingen aan de hand van schriftelijk werk of toetsen
- kwartaalbeoordelingen door de (klasse-)docent. Bij onvoldoende resultaten

kan de consequentie getrokken worden dat de adspirant de school voor-
tijdig moet verlaten. Jaarlijks is dit voor een deel van de adspiranten aan alle
primaire politie-opleidingen het geval

- de eindbeoordeling, het examen, geregeld in de Beschikking Examens Poli-
tie Diploma van 1970.

Wat de technische en praktische vakken betreft.geeft de Leidraad duidelijk
aan op welke prestaties de adspiranten beoordeeld moeten worden. Er zijn wat
dit betreft dan ook geen verschillen tussen de onderzochte scholen.

Ten behoeve van de beoordeling van het vaktechnische gedeelte bestaan
handleidingen of beoordelingsformulieren. De meeste docenten hebben hier
geen moeite mee. Degenen die wel commentaar hebben, vinden het bestaande
beoordelingssysteem ofwel te objectief, ofwel te subjectief. Sommigen ook
vinden het te ouderwets en teveel afgestemd op parate kennis.

De technische beoordeling is dus vrij uniform op de scholen.
Anders is dat voor de maatschappelijke en persoonlijke vorming. De scholen

gaan hier ieder huns weegs. De adspirant krijgt op de ene school het oordeel
in termen van gedragskenmerken, zoals zelfstandigheid, netheid en ac-
curaatheid, spreekvaardigheid. Op een andere opleidingsschool kent de
persoonsevaluatie geen vaste gedragsomschrijvingen, maar geeft de docent in
eigen woorden weer hoe hij het gedrag van de adspirant beoordeelt tijdens
verschillende soorten situaties: in de theoretische lesuren, buiten de lesuren,
in de praktische lesuren, etcetera.

Omtrent de beoordeling van het persoonlijk functioneren zijn docenten wat
minder gunstig gestemd dan bij de vaktechnische beoordeling. Deze onte-
vredenheid betreft met name het tekort schieten van beoordelingscriteria en de
onduidelijke normstelling. Daarnaast vinden sommige docenten zichzelf niet
kundig genoeg om een persoonlijk gerichte beoordeling te geven. Persoons-
beoordeling vindt dan ook vaak plaats met de deskundige inbreng van beoor-
delingsadviseurs. Bovendien zijn er docenten die vinden dat al veel te snel met
persoonlijke beoordelingen begonnen wordt (3 maanden na 'de start van de
opleiding).

Het feit dat de kaderschool van de gemeentepolitie tijdens de docenten-
cursussen aandacht aan het beoordelen schenkt, zal daarom zeker aan een
behoefte voldoen.

Adsp. + Prakt. In het algemeen vinden eindejaars dat de docenten hun schoolprestaties
hfst. IV goed kunnen beoordelen. Minder te spreken zijn ze over de beoordeling van

hun geschiktheid voor het politieberoep: 'ze kennen je niet genoeg' of 'je bent
jezelf niet op school'. Vooral de afvallers zijn deze mening toegedaan.

Profiel Uit een oriënterend profielonderzoek komt naar voren, dat er sprake is van
één globaal profielbeeld van de goed functionerende agent/wachtmeester, dat
aangeeft welke kenmerken in principe meer of minder belangrijk worden ge-
acht. Tot de meest belangrijke kenmerken worden gerekend: verantwoor-
delijkheidsgevoel, kan met publiek omgaan, betrouwbaar, zelfvertrouwen, ge-
zond verstand, eerlijk, besluitvaardig, kollegiaal. Tot de minst belangrijke ken-
merken behoren: netjes en accuraat, energiek, kan teleurstellingen verwerken,
vriendelijk, moedig, heeft natuurlijk gezag, gelijkmatig humeur, soepel, respect
voor superieuren, onverstoorbaar. Gebruikers van profielkenmerken dienen
erop bedacht te zijn dat aan een profielkenmerk verschillende betekenissen
kunnen worden toegekend.

Docenten Het eindexamen bestaat uit een schriftelijk, een mondeling en een praktisch
hfst. IV gedeelte. De vaktechnische onderdelen en de lichamelijke vorming worden
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geëxamineerd. Ook de beoordeling van het gedrag van de adspirant telt mee
in het eindoordeel.

Bijna het hele docentenkorps vindt dat ook inzicht in maatschappelijke en
intermenselijke verhoudingen, voorzover voor de politie van belang, bij het
eindexamen zou moeten meetellen. Bovendien pleiten veel docenten ervoor
om in verband met de eindexamenvakken ook de gedurende het cursusjaar
bereikte resultaten te laten meetellen. Gedacht wordt aan vrijstellende ten-
tamens. De praktijk tenslotte, zou in het eindexamen een grotere plaats moeten
krijgen.

Eén van de scholen heeft in 1977 op basis van de 'Experimenteerbeschik-
king' vrijstellende vóórexamens afgenomen. Hierbij werd het meer-
keuzesysteem toegepast. Met behulp van deskundigen konden toetsitems ver-
beterd worden. Het werken met leerstofkernen voor een betere afbakening van
de te bestuderen materie lijkt hier zinvol volgens de schoolleiding. Er wordt in
5- tot 6- weekse perioden gewerkt.

2.5 De organisatie van de opleiding
Docenten Behalve de inhoud van de primaire politie-opleiding werd in het onderzoek ook
hfst. V aandacht besteed aan wat men de structuur van de cursus zou kunnen noemen.

Er gaat namelijk een belangrijke vormende invloed uit van elementen in het
schoolgebeuren die de dagelijkse gang van zaken op school bepalen. Dat zijn
bijvoorbeeld interne regels, het internaat als leefgemeenschap, omgang tussen
leerlingen en docenten, discipline en verplichte studie-uren.

De vorming van de adspirant zal volgens de onderzoekers optimaal zijn - in
de zin van de opleidingsdoelstellingen -, wanneer deze gedragsbeïnvloedende
elementen niet in strijd zijn met de inhoud van de geboden opleiding. Gedu-
rende het opleidingsjaar zijn de adspiranten in principe intern gehuisvest in de
school.

Adsp. + Prakt. Over het algemeen zijn de eindejaars na afloop van de cursus maar matig te
hfst. IV spreken over het leven in internaatsverband. Hun docenten zien daarentegen
Docenten overwegend voordelen.
hfst. V Als argumenten vóór het internaat worden genoemd:

- het kweekt saamhorigheid, bereidt voor op collegialiteit die ook in het korps
van de agent/wachtmeester verwacht zal worden

- het doet de identificatie met het beroep toenemen
- het studierendement wordt verhoogd door de grotere maté van controle die

mogelijk is
- de adspirant leert zich te gedragen binnen een hiërarchisch systeem
- ook wordt hij voorbereid op het omgaan met beperkende bevoegdheden
- en tenslotte een pra-ktisch punt: het gebrek aan voldoende huis-

vestingsmogelijkheden in de nabijheid van sommige scholen.
Als nadelen brengt men naar voren:

- de adspirant wordt gescheiden van zijn gezin
- er is weinig privacy
- de strakke reglementering belemmert de ontwikkeling van zelfstandigheid
- de aankomende politieambtenaren beginnen hun beroepsleven afgezonderd

van de samenleving
- het samenleven in internaatsverband leidt juist af van de studie.

De adspiranten mogen weinig te spreken zijn over de internaatsvorm,
verplichte studie vinden de meesten echter wèl noodzakelijk. Er is een verband
met vooropleiding: leerlingen met HAVO achten verplichte studie minder zinvol;
zij hebben het waarschijnlijk minder nodig gehad. De eindejaars blijken 's a-
vonds aanzienlijk meer vrije tijd over te hebben dan de verwachtingen van de
beginners doen geloven. Het valt wel mee met de avondstudie.

Niet op alle scholen is avondstudie verplicht: één school kent studieverplich-
ting alleen gedurende het eerste half jaar van de cursus. Een andere school
kent de voorgeschreven studie-uren niet.

De leerlingen aan deze school ervaren de discipline als minder streng dan
adspiranten aan de andere scholen, hoewel ook de mening van laatst-
genoemden niet bepaald wijst op een erg strenge discipline. Alleen de afvallers
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als groep wijken af in hun oordeel hierover: zij vinden de discipline wel streng.
De schoolleiding zegt discipline onder meer te hanteren als een stuk duide-

lijkheid voor een vlot verloop van de interne gang van zaken. Bepaalde onder-
delen van de opleiding vragen praktisch gezien om een strakkere structuur,
zoals bijvoorbeeld op grond van het veiligheidsaspect het geval is bij schietoe-

feningen.
Iedere klas kiest uit zijn midden een klasse-oudste. Deze treedt namens de

adspiranten op naar de docenten en de schoolleiding, onder meer in ver-
gaderingen van de leerlingenraad.

In het algemeen zeggen afvallers nogal eens minder goed met de docenten
overweg te kunnen; er deden zich wel eens moeilijkheden voor. De klas-
sementor was - volgens deze groep respondenten - niet steeds beschikbaar
voor begeleiding. De overige adspiranten zijn positief over de omgang met
docenten. Met zijn medeleerlingen kan de gemiddelde adspirant het meestal
ook goed vinden, zij het dat de afvallers hierin iets ongunstiger afsteken. In
antwoord op een groot aantal vragen omtrent organisatie en werkklimaat van de
opleidingsschool, geven de adspiranten te kennen, dat zij zeer tevreden zijn
over hun salariëring, de directe leiding van de klassedocent en algemene
aspecten van organisatie en leiding binnen de school. Minder zijn zij te spreken
over de mate waarin zij initiatief kunnen nemen en zelfstandig mogen optreden.
Ook de studiebelasting valt zwaar en wordt gevoeld als een jaagsysteem.

De groep afvallers is vrij negatief over de rol van de klassedocent. Zij zijn van
mening dat ze op school niet de gelegenheid hebben gekregen hun sterke
kanten te tonen. Ze voelen zich niet begrepen en niet gesteund.

De docenten blijken zeer tevreden met de schoolleiding en met de mate van
zelfstandigheid waarin zij hun taak uitoefenen.

2.6 Samenvatting
Samenvattend kan gesteld worden, dat wat het opleidingspakket betreft, de
grootste lacunes door docenten en eindejaars gezien worden bij verkeersrecht
en verkeerskunde, Nederlands en vreemde talen, maatschappelijke en psy-
chologische achtergrondkennis en sociale vaardigheden in het contact, met
het publiek. Een aantal van deze onderdelen zou - weer volgens de respon-
denten -- beter tijdens de mentorperiode of in de praktijk geleerd of geoefend
kunnen worden, en wel: de maatschappelijke en psychologische achtergrond-
kennis, de sociale vaardigheden en initiatief tonen en zelfstandig kunnen op-
treden. Wat niet wegneemt, dat men toch ook een rol hierin voor de primaire
opleiding weggelegd ziet.

Wat de presentatie van de verschillende onderdelen van het lesprogramma
betreft, vinden de docenten meer zelfwerkzaamheid van de kant van de adspi-
ranten gewenst, vooral bij de overdracht van wetskennis, die nu nog voor-
namelijk mondeling door de docent gebeurt. Daartoe zouden er echter een
aantal veranderingen van structurele aard nodig zijn: kleinere klassen, een lan-
gere opleidingsduur, meer ruimte in de Leidraad voor andere manieren. van
overdracht en modernere hulpmiddelen en werklokalen. Aan de realisering van
deze laatste wens werd ten tijde van het onderzoek reeds gewerkt.

Over de te beoordelen kenmerken in het kader van het persoonlijk func-
tioneren van de leerlingen bestaat geen unanimiteit. Tegen de achtergrond van
de geringe uitwerking die de Leidraad op het punt van de vorming geeft, hoeft
dit geen verwondering te wekken. Voor de vaktechnische kant geeft de
Leidraad betere aangrijpingspunten. Over het algemeen trouwens levert de
persoonlijke beoordeling meer problemen op dan de vaktechnische. Vooral de
beoordelingscriteria en de normstelling stuiten op bezwaren. Sommigen achten
voor een persoonlijke beoordeling een speciale deskundigheid noodzakelijk. Er
is sprake van één globaal profielbeeld van de goed functionerende
agent/wachtmeester, dat aangeeft welke kenmerken in principe van het meeste
c.q. minste belang worden geacht. Aan kenmerken kunnen wel verschillende
betekenissen worden toegekend.

Wat het examen betreft, zijn de docenten vrijwel unaniem van mening dat dit
meer over het cursusjaar verspreid dient te worden in de vorm van tentamens,
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zodat ook eerder behaalde werkresultaten aan het eind mee kunnen tellen.
Inzicht in maatschappelijke en intermenselijke verhoudingen zou geëxamineerd
moeten worden en er zou bij het examen een grotere plaats moeten worden
ingeruimd voor de praktijk (in plaats van de huidige nadruk op theorie). Ein-
dejaars zijn na afloop van de cursus matig te spreken over het leven in inter-
naatsverband. Dit in tegenstelling tot de docenten. Als voordelen komen naar
voren onder andere het saamhorigheidsgevoel, de beroepsidentificatiemoge-
lijkheden en het 'voorproefje' dat het op sommige punten van de praktijk geeft.
Als belangrijk nadeel wordt genoemd, de isolatie van gezin en samenleving.

Verplichte studie vinden de meeste adspiranten wel noodzakelijk. De scholen
volgen hierin niet geheel dezelfde koers. Met de discipline valt het over het
algemeen wel mee, als we naar de mening van de adspiranten kijken. Alleen de
afvallers zijn negatiever hierover. Deze laatsten hebben - in tegenstelling tot
de andere adspiranten - meer moeilijkheden in de omgang met docenten en
medeleerlingen. Niet gunstig oordelen de adspiranten over de mate waarin zij
tijdens de opleiding initiatief kunnen nemen en zelfstandig mogen optreden.
Ook de studiebelasting valt zwaar.
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3 De politiepraktijk

In dit hoofdstuk zal een samenvatting geboden worden van wat het onderzoek
ons heeft geleerd over de politiepraktijk. Het hoofdstuk is als volgt ingedeeld.
Eerst bekijken we het beeld van de politietaak en hierna de concrete werkelijk-
heid, zoals deze uit verschillende deel-onderzoeken naar voren komt. Daarna
zullen we ingaan op discrepanties tussen beeld en werkelijkheid.

3.1 Het beeld van de politietaak
Terwille van de duidelijkheid zullen we de beeldvorming bespreken zoals die
zich profileerde ten aanzien van de volgende deelgebieden: criminaliteits-
bestrijding, ordehandhaving, verkeer en dienstverlenende taken. Zowel aan de

Bevolk. respondenten uit het bevolkings-onderzoek als aan adspiranten en jonge
hfst. III politieambtenaren en aan mentoren is gevraagd in welke mate de verschillende
Adsp. + Prakt. taken beslag zouden leggen op de politieman.
hfst. V Wat de criminaliteitsbestrijding betreft meent ongeveer 60% van de adspi-
Ment. + PK. ranten dat de politie in haar dagelijkse werk vaak tot zeer vaak misdrijven
hfst. IV opspoort. Nogmaals eenderde verwacht dat dit regelmatig voorkomt. De bevol-

king is dezelfde mening toegedaan: ongeveer tweederde van de respondenten
meent dat de politie zich vaak tot zeer vaak met het bestrijden van criminaliteit
bezighoudt. Hierbij dient wel opgemerkt dat het publiek waarschijnlijk het poli-
tiewerk in zijn totaliteit percipieert en geen onderscheid maakt tussen surveil-
lance en recherche. De geuniformeerde dienst wordt dan gezien als `de politie'.

Met betrekking tot het handhaven van de openbare orde zijn tal van
deelaspecten te onderscheiden. Adspiranten verwachten met name dat op-
treden in gevaarlijke situaties en het handhaven van de orde bij bepaalde
evenementen of in het geval van ordeverstoringen vrij dikwijls zullen voor-
komen. De burgerij is het hier niet mee eens, en meent dat met name rellen
slechts sporadisch voorkomen.

Mentoren en ploegcommandanten leggen grote nadruk op de preventieve
surveillance ter voorkoming van verstoring van de openbare orde: de andere
taken komen naar hun mening minder vaak voor.

Het verkeer zou een zeer belangrijk onderdeel van de politietaak vormen.
Tweederde van de beginnende adspiranten verklaarde dat zij zich vaak zouden
moeten bezighouden met opsporen en behandelen van verkeersovertredingen
en verkeersmisdrijven, en dit percentage stijgt tot 91% onder eindejaars en
praktijkers onder invloed van opleiding en praktijk. Deze visie wordt gedeeld
door allen die in de praktijk werkzaam zijn, evenals de bevolking, die van me-
ning is dat met criminaliteitsbestrijding, het verkeer de belangrijkste politietaak
vormt.

Tenslotte de dienstverlenende taken. Meer dan de helft van de adspiranten
meent dat hulp bij ongevallen dikwijls voorkomt. Alle andere vormen van
dienstverlening (informatie, eenvoudige physieke dienstverlening, psycho-
sociale hulp in ingewikkelde gevallen) komen naar hun mening aanzienlijk min-
der voor.

Precies hetzelfde geldt voor de burgerij. Met uitzondering van het verstrek-
ken van informatie en hulp bij ongevallen, is het merendeel der respondenten
van mening dat dienstverlenende taken weinig voorkomen.

Kort samengevat ziet men een beeld ontstaan van het politiewerk waarbij de
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grootste nadruk valt op criminaliteitsbestrijding, ordehandhaving en verkeers-
controle. Dienstverlenende taken zouden weinig voorkomen. Hierbij moet de
kanttekening gemaakt worden dat de bevolking haar oordeel uitspreekt over
het gehele politiewerk, terwijl de adspiranten meer speciaal naar de surveillan-
cetaak verwijzen.

3.2 Aard en omvang van de surveillancetaak
Observ. De surveillancetaak is op twee manieren bekeken. Ten eerste is gepoogd door
hfst. 11,2 middel van systematische observatie inzicht te krijgen in aard en omvang van

het werk van de surveillancedienst. Dit is gedaan door tijdens 91 complete
diensten (dag-, avond- en nachtdiensten) een inventarisatie te maken van alle
voorkomende werkzaamheden.

Bevolk. In het onderzoek onder de bevolking is de benadering een geheel andere:
hfst. II hier is uitgegaan van de contacten die de respondenten gedurende de 3 jaar

die aan het onderzoek vooraf gegaan zijn, met de politie hadden. Het gaat dus
om twee verschillende ingangen. Daardoor zijn de kwantitatieve gegevens uit
beide onderzoeken niet strict vergelijkbaar. Zij vullen elkaar aan met name waar
het de aard van het politiewerk betreft. Gaan we uit van het observatieonder-
zoek dan dient allereerst opgemerkt dat de geuniformeerde politie slechts
tweederde van een 8-urige dienst op straat doorbrengt: éénderde van de
werktijd wordt besteed aan bureau-activiteiten. Van de totale surveillancetijd
wordt ongeveer éénderde gewijd aan allerlei voorvallen op straat, terwijl
tweederde van de werktijd wordt besteed aan 'preventieve' surveillance.

Gemiddeld waren er ongeveer 14 voorvallen per geobserveerde dienst. Ver-
reweg de meeste incidenten besloegen slechts 3 tot 5 minuten. Enkele uit-
zonderingen vormden voorvallen als een brand of een verkeersongeval.

Beziet men de aard der voorvallen dan kan men die op de volgende wijze
samenvatten:

Tabel 1. Geobserveerde gevallen

verkeerscontroles, verkeersovertredingen
dienst- en hulpverlening/informatie
'verdachte' situaties
controle bijzondere wetten
misdrijven (Wetb. v. Strafrecht)
verkeersongevallen
overige

Totaal

aant. 0/0

639 49,5
264 20,5
192 15
78 6
74 5,5
29 2,5
14 1

1290 100,0

Meer dan de helft, ni. 52% van de voorvallen heeft betrekking op het verkeer.
Hierna volgen de verschillende vormen van dienst- en hulpverlening. Een vrij
aanzienlijk aantal voorvallen had betrekking op het aanhouden van verdachte
personen of voertuigen (onder deze rubriek viel ook een aantal gevaarlijke
situaties, zoals dode dieren op de weg, defecte verkeerslichten e.d.).

Opvallend is dat slechts 5,5% van alle voorvallen te maken had met zwaar-
dere criminaliteit. Dit houdt onder meer verband met het feit dat veel meldingen
over misdrijven direct bij de recherche terecht komen en dus buiten, de be-
moeienis van de geuniformeerde dienst vallen. Een ander opmerkelijk feit is dat
- in tegenstelling tot wat uit veel onderzoek in het buitenland blijkt - de
Nederlandse surveillant dikwijls zelf initiatieven neemt: slechts ongeveer een
kwart van de voorvallen werd geïnitieerd door de meldkamer; in tweederde der
voorvallen had de surveillant het initiatief genomen, en in 6,5% van de voorval-
len lag dit bij de burger.

Bevolk. Leggen we deze resultaten nu naast die van de respondenten uit het bevol-
hfst. 1,2 kingsonderzoek dan krijgen we een ander en aanvullend beeld.
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Tabel 2. Totaal aantal politiecontacten gedurende 3 jaar

aant. 0/0

Assistentie en informatie verzoeken 586 30
Verkeersovertredingen 576 29,5
Aangiften + klachten 313 16

Controle op straat 242 12,5
Verkeersongevallen 131 6,5
Behandeling misdrijven 60 3
Overige 49 2,5

Totaal 1957 100,0

Uit deze tabel blijkt dat in 46% van de gevallen de respondenten zich zelf tot
de politie wendden om hulp of met een aangifte(klacht), terwijl in 54% van de
gevallen de politie het initiatief nam. Ook hier had ongeveer de helft van de
contacten te maken met het verkeer; hierna komen in rangorde van frequentie:
assistentieverzoeken, informatieverzoeken en aangiften.

Uit beide onderzoeken. blijkt dat de surveillancedienst in de eerste plaats tot
taak heeft een ordelijke en rustige gang van het openbare leven te garanderen,
waarbij lijf en goed niet in gevaar komt. Dit komt onder meer tot uiting in de
grote verkeerscontrolerende taak. Maar ook wat de privé-sfeer betreft ziet het
publiek in de politie kennelijk het gezag dat orde, rust en recht dient te hand-
haven; hiervan getuigt het frequente beroep dat burgers op de politie doen
voor allerlei soorten interventie, informatie, service- en hulpverlening. Tenslotte
blijkt uit de gegevens dat de surveillant zich zelden bezighoudt met zware cri-
minaliteitsbestrijding. Deze zaken worden vooral door de jonge functionerende
politieambtenaren duidelijk ingezien, nog maar eenderde van hen antwoordde
dat zij zich vaak met misdaadbestrijding bezighouden, en een kwart verklaarde
dat dit zelden voorkomt. Ook optreden bij ordeverstroringen komt minder vaak
voor dan zij oorspronkelijk verwachtten terwijl zij anderzijds erkennen zeer veel
met verkeerstaken belast te worden. Wat hulpverlening betreft zijn de antwoor-
den van de jonge politieambtenaren en andere praktijkmensen bepaald verras-
send: zij verklaarden over de hele linie dat dienstverlenende taken dikwijls
voorkomen.

3.3 Enkele specifieke aspecten van het politie-optreden
Twee meer specifieke aspecten van het politiewerk willen we hier apart belich-
ten omdat ze van groot belang zijn voor de taakuitoefening. Het eerste aspect
is de beslissingsvrijheid die de surveillant bij zijn werk heeft: het tweede betreft
de mate waarin de politieman werkt binnen een netwerk van allerlei instanties
waar hij beroep op kan doen of naar kan verwijzen. Met name waar het de zo
omvangrijke dienstverlening betreft is dit laatste belangrijk.

Observ. Een van de belangrijkste resultaten uit het observatieonderzoek was het feit
hfst. II dat de surveillant over een grote feitelijke beslissingsvrijheid beschikt. De

verschillende soorten voorvallen kunnen resulteren in een waaier van af-
handelingsmodaliteiten. In zijn dagelijks werk kan de politie een groot aantal
onmiddellijke beslissingen nemen die ongecontroleerd blijven. Dit element
kwam eveneens sterk naar voren bij het afnemen van een organisatie- en
werkklimaat-schaal onder jonge politieambtenaren en mentoren: bij beide
groepen kreeg autonomie een zeer hoge score, als zijnde een belangrijk aspect
van het werk.

Adsp. + Prakt. We hebben dit element andermaal benaderd in het onderzoek onder jonge
hfst. V politieambtenaren in de praktijk en hen zo'n 15 aspecten van het politie-

optreden voorgelegd. Gevraagd is toen in hoeverre hun optreden bepaald werd
door strakke-, algemene of slechts vage richtlijnen. Slechts in 6 van de 15
gevallen bleek van strakke, duidelijke richtlijnen sprake te zijn, namelijk waar
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het gebruik van wapens en het optreden bij misdrijven betreft. Maar bij het
optreden tegen minderjarigen - ook waar het misdrijven betreft - is er ruimte
voor eigen beslissingen. Betreft het optreden bij overtredingen, druggebruik en
dronkenschap, ongevallen en gevaarlijke situaties, dan worden de richtlijnen
algemener en neemt de beslissingsvrijheid van de surveillant toe. Opvallend is
dat richtlijnen bijna geheel ontbreken wanneer het om hulp- en dienstverlening
gaat: in deze gevallen moet de surveillant geheel zelfstandig optreden. Gekop-
peld aan het feit dat surveillanten zich hoofdzakelijk bezighouden met verkeer,
overtredingen, handhaven van orde, informatie en allerlei soorten diensten,
blijkt uit deze gegevens nog eens hoezeer in de surveillancetaak het accent valt
op de grote autonomie in de taakuitoefening. Het gaat dan ook bepaald niet te
ver om te stellen dat op de terreinen waar de surveillant het meest actief is,
namelijk ordehandhaving, verkeer en dienstverlening, hij de minste richtlijnen
tot zijn beschikking heeft en derhalve de grootste beslissingsvrijheid geniet.

Beleid Deze zelfde vraag is ook aan officieren van justitie, burgemeesters en
hfst. VII . korpschefs gesteld. De antwoorden komen sterk overeen met die van de func-

tionerende agenten/wachtmeesters.
Relatief veel aanwijzingen werden gegeven ten aanzien van agressieve en

drugmisdrijven, jeugdcriminaliteit en ten aanzien van optreden bij or-
deverstoringen. In alle andere gevallen waren de aanwijzingen algemeen van
aard en lieten ruimte voor eigen beslissingen. Wat dienstverlenende taken aan-
gaat is nauwelijks van enige aanwijzingen sprake en dient de surveillant geheel
op eigen kompas te varen.

Nu is door velen gesteld dat de nadelen die aan deze beslissingsvrijheid kle-
ven, vooral op het gebied van de hulpverlening, zouden kunnen worden op-
gevangen door een adequate verwijzingsfunctie. Teneinde na te gaan in hoe-
verre die functie vervuld werd, zijn de reeds functionerende jonge politieamb-
tenaren 17 instanties voorgelegd waarmee men contacten zou kunnen onder-
houden, en/of waarnaar men zou kunnen verwijzen.

Wat de contacten betreft met sociale diensten, bleek uit de antwoorden dat
er slechts drie van de 17 instanties zijn, waar men veel contacten mee heeft,
namelijk de brandweer, de G.G.D. en de ziekenhuizen. Van 'enige' contacten
spreekt men bij het parket, advocaten, de Gemeentelijke Sociale Dienst en
buurt- of wijkverenigingen. Tenslotte zijn er praktisch in het geheel geen con-
tacten met rechters, gevangenissen en inrichtingen voor minderjarigen, en ver-
der met consultatiebureaus voor alcohol, wetswinkels, jeugdinformatie- en ad-
viescentra, bureaus voor huwelijks- en gezinsproblemen.

Met betrekking tot de verwijzingsfunctie, blijkt dat velen wel eens verwezen
hebben naar een ziekenhuis (85%), de G.G.D. (77,5%), en de brandweer (63%),
en de Gemeentelijke Sociale Dienst (58,8%). Voor het overige is een enkele
keer ook verwezen naar een advocaat, een bureau voor huwelijks- en ge-
zinsproblemen of een wijkvereniging, consultatiebureaus voor alcohol en drugs,
jeugdadviescentra.

Hieruit valt af te leiden dat zowel het geheel aan contacten als de ver-
wijzingen van geringe omvang zijn.

3.4 Discrepanties tussen beeld en werkelijkheid
In een vorige paragraaf is er op gewezen dat bij adspiranten aan de politie-
school een bepaald beeld ontstaat over de inhoud van de politietaak. Ook het
Nederlandse publiek heeft een bepaalde indruk van wat de politie doet. Nu
anderzijds meer inzicht is verkregen in de feitelijke taakuitoefening lijkt het
nuttig om nog eens precies aan te geven in welke opzichten het beeld niet
overeenkomt met de werkelijkheid.

Adsp. + Prakt. Een eerste opmerking betreft de misdaadbestrijding. Veel meer politiemen-
hfst. V sen in de praktijk oordelen dat het opsporen van misdrijven en van gesig-

naleerde personen en goederen weinig voorkomt, dan het geval is bij adspiran-
ten (resp. 25% tegen 9,5% en 42,5% tegen 26,5%). De praktijk heeft hier het
beeld sterk gewijzigd.

Wat verkeerszaken betreft bestaat geen discrepantie: dit beeld is onder in-
vloed van de praktijk niet veranderd; alle respondenten zijn unaniem van me-

18



ning dat hier een omvangrijke politietaak ligt. Hetzelfde geldt voor het opstellen
van mutaties en processen-verbaal.

Met betrekking tot het handhaven van de orde en rust, zijn jonge agenten en
wachtmeesters aanzienlijk meer dan adspiranten van oordeel dat optreden bij
ordeverstoringen en in gevaarlijke situaties weinig voorkomt. Ditzelfde geldt
voor de ordehandhaving bij bepaalde evenementen. In werkelijkheid blijken al
deze taken minder vaak voor te komen dan men oorspronkelijk verwachtte.

Tenslotte een opvallende verschuiving voor wat dienst- en hulpverlening
betreft. Hoewel praktijkers verklaren dat dit soort zaken over de hele linie vaker
voorkomen dan zij als adspiranten dachten, is het verschil met betrekking tot
psycho-sociale hulpverlening bijzonder groot: de helft verklaart nu dat dit vaak
voorkomt tegen eenvijfde van de eindejaars.

Ook is aan de respondenten gevraagd in hoeverre het beroepsbeeld door
opleiding en beroepservaring gewijzigd wordt. Enkele opvallende verschillen
komen hierbij naar voren.

Adspiranten aan het eind van de opleiding menen dat het beroep veelzijdiger,
maar ook moeilijker zal zijn dan verwacht en dat zij beperkter bevoegdheden
zullen hebben. Hier tegenover staat dat praktijkers nu juist de nadruk leggen
op de grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en op het feit dat ze
meercontacten met het publiek hebben dan verwacht, terwijl ook nog gewezen
wordt op de veelomvattendheid van het politiewerk.

Beziet men nu de discrepantie tussen beeld en werkelijkheid onder de be-
volking dan vallen enkele zaken in het bijzonder op. Het publiek blijkt te denken
dat de politie zich overwegend bezighoudt met criminaliteitsbestrijding en met
het verkeer. Ordehandhaving zou minder vaak voorkomen en dienstverlening
nauwelijks. Uit de onderzoekresultaten blijkt echter dat de misdaadbestrijdende
taak van de surveillant gering is, in verhouding tot de ordehandhavende taak,
terwijl het publiek zelf een aanhoudend beroep op de politie doet om dienst-
en hulpverlening. Men mag hieruit concluderen dat de bevolking een beeld van
het politiewerk heeft dat slecht overeenkomt met de werkelijkheid, zoals die in
de praktijk naar voren komt.

Er is een duidelijke discrepantie tussen meningen over wat de politie in feite
doet en de frequentie waarmee men zich tot de politie richt voor dienstver-
lenende taken. Waarschijnlijk wordt het persoonlijke beroep op de politie ge-
zien als iets exceptioneels, waardoor het eenmaal gevormde beeld niet wordt
aangetast.
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Oordeel en meningen over de politiële
taakuitoefening

In het vorige hoofdstuk hebben we een indruk gekregen van zowel het beeld
van het politieberoep als van omvang en aard van de politietaak.

In dit. hoofdstuk zullen de meer kwalitatieve aspecten van de politietaak be-
licht worden. Hoe doeltreffend treedt de politie op naar het oordeel van de
bevolking, en wat kan men zeggen over het.gedrag van de politieman?

Hiernaast is van belang inzicht te krijgen in meningen en verwachtingen om-
trent de politietaak zoals die bij de verschillende doelgroepen leven.

4.1 Beoordeling van het politie-optreden
Bevolk. De concrete contacten die respondenten met de politie hadden, werden door
hfst. IV hen, op doeltreffendheid geëvalueerd aan de hand van drie beoordelingscriteria:

- had de zaak goed onder controle
- trad snel handelend op
- handelde de zaak naar bevrediging af.

Beziet men de meningen over het geheel der contacten, dan dient gezegd
dat de meeste mensen van mening waren dat de politie de zaak goed onder
controle had, snel optrad en de zaak op bevredigende wijze afhandelde. Toch
treden er met betrekking tot type contact wel verschillen op. Laten we terwille
van de duidelijkheid de contacten weer verdelen in de terreinen misdaad-
bestrijding, ordehandhaving, verkeer en dienstverlening.

Werd men in het kader van de ordehandhaving op straat staande gehouden,
dan vonden verreweg de meesten dat de politie effectief optrad.

Dit geldt ook voor verkeerscontacten, zelfs in die gevallen waar men een
bekeuring kreeg of waar een rapport werd opgesteld, al is het percentage van
hen die de zaak bevredigend vonden afgehandeld lager dan bij andere catego-
rieën, namelijk resp. 68,5% en 74%.

Wat criminaliteitsbestrijding betreft moet gezegd worden dat er aanzienlijke
ontevredenheid bestaat onder diegenen die door de surveillancedienst ver-
dacht en/of aangehouden werden voor een misdrijf. Maar ook onder hen die
slachtoffers of getuigen waren van een misdrijf scoorde ongeveer eenvijfde
negatief op de drie criteria.

Verrassende uitkomsten werden verkregen met betrekking tot aangiften en
klachten waarmee het publiek zich tot de politie wendt. Deze groep responden-
ten is over de gehele linie slecht te spreken over de doeltreffendheid waarmee
de politie opereert: ongeveer eenderde was van mening dat de politie in effec-
tief optreden tekort schoot. Beziet men nu de afhandeling van de contacten,
dan komt een vergelijkbare onvrede naar voren onder die respondenten die
opgaven dat de politie geen enkele actie had ondernomen. Deze groep (15%
van de respondenten met politiecontacten) was bijzonder slecht te spreken
over de effectiviteit van het politie-optreden: bijna tweederde van hen was van
mening dat de politie de zaak niet onder controle had, niet snel handelde en de
kwestie niet naar bevrediging afhandelde. Ter verduidelijking van de gevallen
waar het hier om gaat: 43% van hen die een klacht indienden, 21,5% van hen
die een aangifte deden en 16,5% van hen die om assistentie verzochten,
verklaarden dat de politie niet was opgetreden.
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Totaal anders ligt dit oordeel waar het dienst- en hulpverlening (incl. aan-
rijdingen) betreft. Met betrekking tot deze taken is het publiek bijzonder te-
vreden: op alle drie criteria wordt hoog gescoord, terwijl bij dit type contacten
de hoogste percentages werden genoteerd van respondenten die vonden dat
de zaak naar bevrediging was afgehandeld. Men kan zelfs stellen dat de
respondenten praktisch zonder uitzondering van grote tevredenheid blijk gaven
over de doeltreffendheid waarmee de politie haar dienstverlenende taak vervult.

Samenvattend kan men stellen dat de bevolking tevreden is over de doeltref-
fendheid waarmee de politie haar verkeerstaak vervult. Wat ordehandhaving
betreft, is men minder tevreden en over de criminaliteitsbestrijding is men
slecht te spreken. Onverdeeld gunstig is het oordeel over de doeltreffendheid
waarmee dienstverlenende taken worden verricht.

4.2 Het gedrag van de politieman
Het is duidelijk dat, naast de vraag hoe doeltreffend de politie optreedt, ook de
wijze waarop ze optreedt een belangrijke zaak is. Dit aspect bepaalt voor een
groot deel het gezicht van de politie naar buiten en het is ook in sterke mate
bepalend voor de bereidheid van de bevolking om tot op zekere hoogte met
de politie mee te werken.

Wij hebben aan dit aspect aandacht geschonken in verschillende deelonder-
zoeken, en meer speciaal in het observatie-onderzoek en het onderzoek onder
de Nederlandse bevolking.

Observ. Uit het observatie-onderzoek kwam de in de eerste plaats naar voren dat de
hfst. 11,3 politie een zekere selectie uitvoert wanneer zij personen of voertuigen aan-

houdt. Hoewel een dergelijke selectie op de noodzaak berust uit te gaan van
criteria die een strafbaar feit doen vermoeden, bleken enkele van de selec-
tiecriteria verband te houden met het uiterlijk van de persoon (al dan niet
slordig) en met zijn huidskleur. 1)

Significant meer kleurlingen en 'slordig geklede' personen dan blanken en
netjes gekleden werden voor controle staande gehouden en daarna door-
gestuurd, omdat geen enkel strafbaar feit werd vastgesteld.

Wat het gedrag van de surveillanten betreft, werd het volgende geconsta-
teerd. Er werd over het algemeen zeer beleefd opgetreden tegen vrouwen en
buitenlandse toeristen. Tegenover jongeren - waaronder veel kinderen - was
de toon dikwijls wat moraliserender en meer autoritair. Tegenover langharigen,
kleurlingen en 'slordige' personen werd meer kleinerend, autoritair, moralise-
rend en onvriendelijk gedrag genoteerd. Belangrijker nog is echter de bevin-
ding dat het gedrag van de politie sterk gecorreleerd is met het gedrag van de
betrokken burgers. Uit correlatieberekeningen bleek dat onbeleefd, vijandig en
agressief gedrag van de burgers hoog gecorreleerd is met kleinerend, autoritair
en agressief gedrag van de politie.

Bevolk. Ook aan de bevolking hebben wij gevraagd de contacten die met de politie
hfst. IV hadden plaatsgevonden te beoordelen naar de manier waarop de politie was

opgetreden. Dit werd gedaan aan de hand van de volgende items:
- correct gedrag
- autoritair gedrag

agressief gedrag
- behulpzaam gedrag
- rechtvaardig gedrag

Over het algemeen werden de contacten positief gewaardeerd. Het meren-
deel van de respondenten gaf te kennen dat de politie correct, niet zo autoritair,
behulpzaam en zonder agressiviteit optrad.

Over het optreden bij controles op straat en verkeersovertredingen was men
ook redelijk tevreden en het publiek leek geen duidelijke rancunes te
koesteren met betrekking tot dit soort contacten, ook al loopt men een bekeu-
ring op.

1) Vergelijkbare resultaten zijn gevonden door F. Bovenkerk (Omdat zij anders zijn,
Boom, Meppel, 1978).
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- Respondenten die informatie of assistentie verleend kregen waren het meest
tevreden en beoordeelden het gedrag van de politie in alle opzichten positief.

Anders ligt het met betrekking tot contacten die met misdaad te maken heb-
ben: of men nu verdachte of slachtoffer is, in beide gevallen is het oordeel over
het politie-gedrag negatief..

Ditzelfde geld voor die gevallen (meest aangiften en klachten) waar de politie
niet tot actie overging. Hier was het oordeel buitengewoon negatief: een aan-
zienlijk deel van deze respondenten oordeelde het politiegedrag niet behulp-
zaam, nogal autoritair, niet correct en agressief. Veel meer dan corrigerend
optreden is het niet tot actie komen oorzaak van ontevredenheid en negatieve
beeldvorming over de politie.

Toegevoegd moet nog worden dat grote stadsbewoners ontevredenèr zijn
dan plattelanders; ook hebben bewoners van volkswijken een veel negatiever
beeld van de politie dan bewoners van gegoede wijken. Dit is met name van
belang omdat de eerst genoemden in meerdere mate met criminaliteit in aan-
raking komen en ook meer aangiften doen en klachten indienen.

Naast een beoordeling van de persoonlijke ervaringen die men met de politie
heeft gehad is ook aandacht besteed aan een onderwerp dat nogal eens de
aandacht trekt, nl. gewelddadig en grof politieoptreden.

Onderscheid makende tussen geweld en grof of onhebbelijk optreden, gaf
4,2% van de respondenten te kennen dat zij gewelddadig optreden had
meegemaakt, en 13% sprak over grof en onhebbelijk gedrag.

Het meeste geweld bleek men waar te nemen bij demonstraties. Hierna wer-
den vechtpartijen in café's, in danszalen, bij voetbalwedstrijden en op straal
genoemd. Als meer persoonlijk geweld werd het slaan van dronken personen
en jongeren gemeld. Grof optreden bestond hoofdzakelijk uit vloeken, schel-
den en grof taalgebruik.

4.3 Meningen over de taakuitoefening
Is tot nu toe belicht wat de politie feitelijk doet, ofwel wat men meent dat zij
doet, hier zal nu ter sprake komen wat de politie zou moeten doen - althans
in de ogen van de onderzochten -.

Deze vraag is allereerst bekeken aan de hand van de drie hoofdtaken van
de politie, zoals die in de politiewet omschreven zijn.

Bevolk. Wat criminaliteitsbestrijding betreft zijn praktisch alle respondenten uit de
hfst. III bevolking van mening dat dit typisch politiewerk vormt, en deze mening
Adsp. + Prakt. wordt gedeeld door de adspiranten, jonge politieambtenaren in de
hfst. V praktijk, mentoren en ploegcommandanten. In dit opzicht blijkt er dus
Ment. + PK. een grote overeenstemming te bestaan.
hfst. IV Dit geldt overigens ook voor ordehandhaving waarvan eveneens alle proef-
Beleid . personen menen dat dit duidelijk tot de politietaak behoort.

Zo mogelijk is dit nog sterker het geval met betrekking tot het verkeer. De
resultaten wijzen uit dat met criminaliteitsbestrijding, het verkeer als be-
langrijkste politietaak fungeert.

Tenslotte50e dienstverlenende taken. Ook hier bestaat grote overeenstem-
ming tussen de verschillende doelgroepen. Algemeen is men van mening dat
deze taken slechts in sommige gevallen tot het 'typisch' politiewerk mogen
worden gerekend.

Verrassend zijn in dit opzicht de antwoorden van hen die zo'n acht maanden
praktijkervaring hadden en van de andere praktijkmensen: zij verklaarden over
de hele linie dat. dienstverlenende taken dikwijls voorkomen. Met name de
psycho-sociale hulpverlening kwam kennelijk vaker voor dan verwacht. Opval-
lend is echter dat hun oorspronkelijke mening, als zou het hier niet gaan om
typisch politiewerk, niet is gewijzigd. Alleen hulp bij ongevallen en brand ziet
men nog binnen de politietaak vallen, alle andere vormen van dienstverlening
worden niet als eigenlijk politiewerk beschouwd. In dit verband dient de enigs-
zins paradoxale conclusie te worden getrokken dat de bevolking het meest
tevreden is over de uitoefening van de taken die zij niet als typisch politiewerk
beschouwt, terwijl zij aanzienlijke onvrede uit met betrekking tot taken die als
het eigenlijke politiewerk beschouwd worden.

22



De bevolking heeft duidelijk een stereotyp en ten dele onjuist beeld van wat
de politie doet. Daardoor heeft zij eveneens onjuiste en overtrokken ver-
wachtingen van wat de politie kan doen. Uit deze onterechte verwach-
tingspatronen moet waarschijnlijk een deel van de onvrede verklaard worden
die in het onderzoek tot uiting kwam naar aanleiding van het politie-optreden
bij aangiften en klachten. Het zou ook een verklaring kunnen vormen voor de
grote tevredenheid over dienstverlenende contacten: in dit geval wordt men
immers verrast door onontdekte en onverwachte elementen in de politietaak.

Analoge conclusies kan men trekken met betrekking tot politie-adspiranten
en politie-ambtenaren in de praktijk. Beziet men de mening van hen die zo'n
8 maanden praktijkervaring hebben over wat het eigenlijke politiewerk vormt
dan blijkt daar geen verschuiving in te zijn opgetreden: men blijft de misdaad-
bestrijding en ordehandhaving als de voornaamste politietaken beschouwen en
staat duidelijk gereserveerd tegenover dienstverlenende taken. Verschillen tus-
sen adspiranten en praktijkers betreffen dus de aard en de frequentie van de
politietaak, maar niet hun opvatting over wat deze zou moeten inhouden.

Naast vragen over waarmee de politie zich nu eigenlijk zou moeten bezig-
houden is ook aan allen, die aan het onderzoek deelnamen, gevraagd welke
eigenschappen een 'goed' politieman zou moeten bezitten. Tenslotte wordt de
kwaliteit van het werk ook tot op grote hoogte bepaald door de man die het
werk verricht.

Bevolk. Het Nederlandse publiek geeft als belangrijkste eigenschappen op:
hfst. V verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid, efficiënt optreden en gezond

verstand.
Adsp. + Prakt. Hier zijn politiemensen in de praktijk het in grote lijnen wel mee eens al
hfst. V geven zij een hogere prioriteit aan beroepskennis. Een opvallend verschil:

uit de rangschikking van jonge politieambtenaren zijn toewijding en uitstralen
van gezag uit de eerste 10 meest genoemde eigenschappen verdwenen om
plaats te maken voor initiatief en tolerantie. Ook de mentoren geven een zeer
hoge prioriteit aan initiatief, hiermee wederom de zelfstandige functie van de
politieman onderlijnend.

Profiel Vergelijken we de rangschikkingen van de verschillende doelgroepen met het
hfst. III wat uitgebreidere profielonderzoek dan blijkt aanzienlijke overeenstemming te

bestaan over het belang van de volgende kenmerken: verantwoordelijkheids-
gevoel, efficiënt optreden, goed kunnen samenwerken, betrouwbaarheid, ge-
zond verstand, zelfvertrouwen, snel reageren en initiatief tonen.

Adsp. + Prakt. Om echter ook de andere zijde van de medaille te belichten hebben wij
hfst. V onder de jonge politie-ambtenaren een peiling gedaan naar enkele attitudes

tegenover de burgerij. Gevraagd naar hun opvattingen over de menselijke na-
tuur ontkende 70% van hen dat het werken in bepaalde wijken tot een lage
dunk van de menselijke natuur leidt. Meer dan de helft van de respondenten is
van mening dat hard en autoritair optreden nogal eens noodzakelijk is om
respect af te dwingen. De surveillanten erkennen dat het vele rondrijden in
auto's de contacten met de bevolking bemoeilijkt. Zij menen verder dat het
omgaan met mensen berust op aanleg en derhalve niet aangeleerd kan worden.

Samenvattend kan men stellen,dat zowel politiemensen als het publiek van
mening zijn dat criminaliteitsbestrijding, ordehandhaving en verkeerstaken ty-
pisch politiewerk vormen, terwijl dit niet het geval is voor dienstverlenende
taken. Wat de doeltreffendheid van het politieoptreden betreft was men het.
meest tevreden over het optreden in het verkeer en inzake dienstverlening.

Minder te spreken was men over de wijze waarop de politie soms de orde
handhaaft en nog minder vertrouwen had men in de effectiviteit van de crimina-
liteitsbestrijding. De grootste ontevredenheid geldt diegenen die zich met een
klacht of aangifte tot de politie wendden, waarop geen politiereactie volgde.

Wat het politiegedrag aangaat, stond men over het algemeen vrij positief te-
genover de meeste contacten - waaronder veel corrigerende -.

Irritatie over dat gedrag trad vooral op bij contacten waarop - volgens
respondenten - geen politiereactie volgde.
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5 Knelpunten in de aansluiting van
opleiding aan praktijk

5.1 Relatie opleiding-praktijk

5.1.1 Het beroepsbeeld
Het beeld dat de adspirant heeft van het politiewerk wordt door de opleiding
onvoldoende bijgeschaafd, zo meent ongeveer tweederde van de wacht-
meesters en agenten. En. zij voegen er aan toe dat de eisen die de school aan
hen stelde anders waren dan de eisen die het korps aan hen stelt. Dit betekent
in feite dat hun beroepsbeeld is beinvloed door het takenpakket dat hen wordt
aangeboden.

Andere resultaten van het onderzoek bevestigen deze visie van de surveil-
lanten. Zo hebben we gezien dat hun verwachtingen omtrent het politiewerk,
ni. dat het in hoofdzaak misdaadbestrijding "en verkeerszaken zou omvatten,
niet strookt met de werkelijkheid. Het inzicht ontbreekt dat de functie van de
surveillant er allereerst een is van zorg dragen voor orde en rust, en `peace-
keeping' in algemene zin. Dat zijn functie op de een of andere, wijze door het
Nederlandse publiek toch ook zo wordt aangevoeld moge blijken uit het feit dat
men - ongeacht de uitgebrachte meningen - zo veelvuldig beroep op de
politie doet waar men de persoonlijke integriteit of de eigen bezittingen in
gevaar gebracht acht.

Adsp. + Prakt. Nog een belangrijke incongruentie kwam naar voren bij het informeren naar
hfst. V verschuivingen van het beroepsbeeld onder de invloed van opleiding en prak-

tijk. Onder invloed van de opleiding blijken adspiranten tot de slotsom te zijn
gekomen dat het beroep veelomvattender maar ook harder en moeilijker is dan
verwacht; dat zij minder bevoegdheden zouden hebben en meer administratief
werk zouden moeten vervullen. Onder invloed van de praktijk komt men op
deze mening practisch geheel terug en legt men daarentegen het accent op de
grotere zelfstandigheid in de taakuitoefening; ook de vele contacten met het
publiek worden benadrukt. Wij herinneren er in dit verband nogmaals aan dat
allen die bij de politie-praktijk betrokken zijn (ploegcommandanten, mentoren
en adspiranten) gelijkelijk aangeven dat duidelijke richtlijnen vooral ontbreken
op het gebied van de ordehandhaving en de dienstverlening, d.w.z. op die
terreinen waar de surveillant het meest actief is.

Samenvattend zouden wij willen stellen dat de surveillant op het moment dat
hij zijn taak moet aanvatten een onvoldoende juist beeld heeft van de verschil-
lende aspecten van de politietaak en de wijze waarop deze zich tot elkaar
verhouden, als ook van de mate waarin het politie-optreden een duidelijk om-
lijnd en gericht karakter heeft. Dat deze beide elementen van grote invloed zijn
op de taakuitoefening spreekt vanzelf, en zal in de volgende punten nog weer
ter sprake komen.

5.1.2 Criminaliteitsbestrijding
Adsp. + Prakt. Wat het opsporen van misdrijven, gesignaleerde personen en gestolen goe-
hf st. V deren betreft is men redelijk tevreden over de voorbereiding die de school

heeft geboden. Hetzelfde geldt voor mentoren en ploegcommandanten.
Wat de opleiding betreft is men tevreden over de aandacht die aan strafrecht
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en strafvordering wordt geboden, maar vindt men dat er te veel tijd en aandacht
gaat naar bijzondere wetten, staatsinrichting en burgerlijk recht. Te weinig aan-
dacht wordt er volgens respondenten echter besteed aan criminalistiek.

Hoe valt in dit verband te verklaren dat zowel de surveillant, als zijn mentor
en ploegcommandant tevreden zijn over de voorbereiding met betrekking tot
misdaadbestrijding, terwijl de bevolking zich zo negatief over dit aspect van het
politiewerk heeft uitgesproken? .

Afgezien van de vraag in hoeverre de politie objectief bezien minder effectief
zou zijn in het opsporen en ophelderen van misdrijven, zijn voor deze dis-
crepantie twee oorzaken aan te wijzen.

De eerste is een duidelijke toename in de laatste jaren van de zgn. kleine
criminaliteit (als zakkenrollerij, fietsendiefstal, e.d.), criminaliteit waarvan de da-
der buitengewoon moeilijk is op te sporen. De politie staat hier voor een moei-
lijke taak, waarbij zij geneigd is bepaalde opsporings-prioriteiten te stellen,
zodat bepaalde zaken meer aandacht krijgen dan andere.

Hieruit vloeit - als tweede oorzaak - een zeker gebrek aan aandacht voort
voor aangiften en klachten ten aanzien van deze kleine criminaliteit. Het publiek,
dat deze vormen van criminaliteit aan den lijve ondervindt, ervaart deze wel
degelijk als ernstig, en reageert dan ook bijzonder negatief op wat het als
politiële onwil en laksheid percipieert. Een ongunstig effect van de gang van
zaken is dat het de bereidwilligheid van de bevolking om met de politie samen
te werken, sterk vermindert. Indien men weet hoezeer de politie voor de ophel-
dering van misdrijven van de medewerking van het publiek afhankelijk is, dan
,is duidelijk dat aan het aspect van de relatie politie-publiek ook door de oplei-
ding aandacht moet worden besteed. 1)

Hiernaast kan men zich afvragen of de opleiding niet reeds de aandacht moet
vestigen op het feit dat bij de criminaliteitsbestrijding van de surveillancedienst,
het accent veeleer op preventie zou moeten vallen dan op opsporing en ophel-
dering van misdrijven. Het voorkomen van criminaliteit wordt meer en meer een
gezamenlijke taak van politie en burgerij waarbij, voor wat de surveillant betreft,
de nadruk moet vallen op adekwate voorlichting over techno-preventie en een
juiste benadering van het publiek aan de balie.

5.1.3 Ordehandhaving
Adsp. +' Prakt. Naar de mening van jonge politie-ambtenaren heeft de opleiding hen goed
hfst.' IV voorbereid wat betreft het optreden bij ongevallen en het maken van mutaties,

processen-verbaal e.d. Veel minder is men te spreken over de voorbereiding
op taken die het ordehandhaven bij evenementen, optreden in gevaarlijke si-
tuaties, en optreden bij ordeverstoringen betreffen. Zo'n 40% oordeelt de
voorbereiding matig, eenderde vindt deze ronduit slecht.

We dienen deze gegevens, ook in het licht te zien van de mening dat de oplei-
ding onvoldoende aandacht schenkt aan een aantal technische vaardigheden,
waaronder de belangrijkste wel zijn zelfverdediging, het hanteren van de wa-
penstok en schieten. Meer dan de helft van de respondenten vindt ook het
practisch politie-onderwijs onvoldoende.

Twee zaken vallen in dit verband nog op. De eerste is dat ordehandhaving
tal van aspecten kent die hoge eisen stellen aan de politieman: we denken hier
aan het optreden bij ordeverstoringen (café-ruzies, demonstraties, voetbal-
wedstrijden) en in conflictsituaties. De jonge politie-ambtenaren hebben dui-
delijk de ervaring dat hier een aantal problemen ligt waar zij onvoldoende op
voorbereid zijn. Uit die onzekerheid komt onder meer de mening naar voren dat
zij beter getraind dienen te worden in het praktisch politie-optreden, in zelf-
verdediging, gebruik van de wapenstok en in schieten. In dit kader kan
eveneens de mening geplaatst worden dat 'de politie meer bevoegheden zou
moeten hebben om de orde te handhaven en de misdaad te bestrijden'.

De tweede opmerking betreft de opleiding: algemeen werd uitgesproken dat

1) P. W. Greenwood and J. Petersitia, The criminal investigation process, The Rand Cor-
poration, 1975, U.S.
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de voorbereiding van deze taken binnen het kader van de primaire opleiding
dient te vallen. Zoals velen het uitdrukken: minder aandacht voor theoretische
wetskennis, veel meer aandacht voor de practische aspecten van het politie-
optreden. Gezien het feit dat juist op het gebied van de ordehandhaving zeer
gemakkelijk fricties, conflicten en escalatie in de contacten met het publiek
kunnen ontstaan, en de door de praktijkers duidelijk gevoelde onzekerheden
en manco's in de voorbereiding op deze taak, zouden wij ook hier een knelpunt
in de aansluiting opleiding-praktijk willen signaleren.

-Tenslotte geven allen die aan het onderzoek hebben deelgenomen als hun
mening zowel voor wat het handhaven van de orde betreft als in het geval van
dienstverlening dat de meeste politie-ambtenaren te jong zijn als ze hun sur-
veillancetaak aanvaarden. De korpsen ervaren dat deze politie-ambtenaren veel
begeleiding nodig hebben, en veel aandacht en tijd vergen. De surveillanten zelf
zijn van oordeel dat zij een aantal taken - vooral in de dienstverlenende en
ordehandhavende sector - nog niet aankunnen. En ook de bevolking per-
cipieert.de surveillanten als veelal te jong voor hun taak. Met deze omstandig-
heid zou ook de snelle escalatie van negatieve politie-burger contacten kunnen
samenhangen.

5.1.4 Verkeer
Adsp. + Prakt. Wat het opsporen en behandelen van verkeersovertredingen en verkeersmis-
hfst. IV drijven betreft, is driekwart van. de jonge politie-ambtenaren van mening dat zij

goed op hun taak zijn voorbereid. Opvallend is wel dat verkeersrecht en ver-
keerskunde het enige theoretische vak is waar naar hun mening toch nog meer
aandacht aan besteed zou kunnen worden. Wellicht moet dit antwoord niet
zozeer geïnterpreteerd worden in het licht van gevoelde tekorten, - zij oor-
delen zich immers goed voorbereid -, als wel in het licht van de bijzonder
belangrijke plaats die de verkeerstaak in het gehele takenpakket inneemt. De
enige klacht die in dit verband werd geuit, betrof de grote aandacht die tijdens
de opleiding (op grond van de Examenbeschikking) werd besteed aan het
opstellen van rapporten, terwijl men in de praktijk vaak nauwelijks in staat bleek
simpele voorgedrukte formulieren in te vullen. Al met al zijn echter in dit onder-
zoek geen specifieke problemen met betrekking tot de verkeershandhaving
naar voren gekomen.

5.1.5 Dienstverlenende taken
Adsp. + Prakt. Uit de antwoorden van de praktijkers blijkt dat ze zich op het terrein van de
hfst. IV dienst- en hulpverlening wel zeer slecht beslagen ten ijs voelen. Het per-

centage politie-ambtenaren dat verklaart op deze taken slecht te zijn voor-
bereid stijgt van ongeveer eenderde in het geval van eenvoudige technische
assistentie tot bijna 60% in het geval van interventie bij conflicten. Het is
daarom niet verwonderlijk dat zij kennis van maatschappelijke problemen en
kennis van dienstverlenende instanties veel belangrijker vinden dan de adspi-
ranten.

Zij menen verder dat de aandacht die op school aan alle aspecten van dienst-
verlening wordt geschonken onvoldoende tot zeer onvoldoende is. Deze me-
ning wordt in grote lijnen gedeeld door docenten, mentoren en ploegcom-
mandanten. Hoewel er een zekere verdeeldheid bestaat over de vraag of de
school dan wel de mentor zich in de eerste plaats op dit terrein zou moeten
bewegen, blijkt uit de antwoorden dat in feite geen van beiden hieraan vol-
doende aandacht zou schenken. Een uitzondering vormt de technische hulp-
verlening waar de mentor de nodige-aandacht aan besteedt.

Wij herinneren er nogmaals aan dat dezelfde jonge politie-ambtenaren heb-
ben opgegeven dat deze politietaken veel meer voorkomen dat ze verwachtten,
terwijl ze anderzijds vrij slecht op de hoogte bleken van het totale dienstver-
lenende netwerk waarbinnen zij zouden kunnen functioneren. Zowel op grond
van hun geringe activiteiten met betrekking tot verwijzingen als op grond van
observaties en interviews in het observatie-rapport kan men concluderen dat
jonge politie-ambtenaren zich op dit terrein onthand en onzeker voelen. Zij
wijten dit enerzijds aan hun te jonge leeftijd, anderzijds aan het gebrek aan
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opleiding. Consequenties van deze onzekerheid zijn onder meer het niet willen
aanvaarden van deze toch omvangrijke taken als 'echt' politiewerk, en het zo-
veel mogelijk afschuiven van dit type werk op zgn. specialisten, de wijk- of
rayonagent. Met andere woorden, er zijn hier twee nauw met elkaar verweven
problemen: de politiemensen ontdekten in de praktijk dat er een discrepantie
bestaat tussen hun verwachtingen over de omvang van deze taak en de realiteit,
en zij ervaren een kloof tussen hun waardering voor dit werk en het beroep
dat er in deze op hen wordt gedaan. Naast het verwijzen naar de opleiding
wordt ook wel getracht het vraagstuk op te lossen door grotere specialisatie.
Dit laatste roept echter ook vragen op omdat in het merendeel der gevallen de
surveillant toch de eerste zal zijn die tussenbeide komt en een noodoplossing
bij de hand moet hebben.

Een ander punt dat hier ook mee samenhangt zijn de problemen die jonge
politie-ambtenaren ontmoeten in hun contacten met de burgerij, maar hier ko-
men we uitgebreider op terug onder paragraaf 6.

5.1.6 Doeltreffendheid van het politie-optreden
Effectiviteit is in het politiewerk natuurlijk bijzonder moeilijk te meten. Veel zal
afhangen van de visie op dit werk van hen die het moeten beoordelen. Indien
men bijvoorbeeld weinig enthousiasme kan opbrengen voor dienstverlening
binnen de politietaak, dan zal men effectiviteit op dit terrein lager waarderen
dan bijvoorbeeld doeltreffendheid bij de ordehandhaving.

Bevolk. Zoals we gezien hebben oordeelt het publiek gunstig over de doeltreffend-
hfst. III heid van het politie-optreden bij verkeershandhaving en dienstverlening; het

oordeelt minder gunstig over het handhaven van de orde en nog minder gunstig
over criminaliteitsbestrijding. Op de oorzaken van dit laatste zijn we

Ment. + PK. eerder al ingegaan. Vraagt men echter mentoren, ploegcommandanten en
hfst. V jonge politie-ambtenaren te beoordelen in hoeverre zij goed werden voor-
Adsp. + Prakt. bereid op hun taak dan zijn allen het er over eens dat die voorbereiding goed
hfst. IV was met betrekking tot misdaadbestrijding en verkeer, maar aanzienlijk minder

goed voor wat ordehandhaving en dienstverlening betreft. Wij menen dat het
geen toeval is dat nu juist op deze beide deelterreinen bij de taakuitoefening
problemen worden ontmoet.

Beide terreinen hebben veel meer gemeen dan men over het algemeen ver-
moedt: ten eerste hebben vele dienstverlenende activiteiten aspecten die met
het handhaven van orde en rust te maken hebben (soms ook met preventie van
misdaad), ten tweede impliceren beide taken zowel kennis van maatschap-
pelijke en psychologische problemen, kennis van hulpverlenende instanties,
maar ook de practische technieken van politie-optreden, het hanteren van
conflicten, het hanteren van geweld en het kunnen leggen van goede men-
selijke contacten.

De laatste punten die meer specifiek met het politiegedrag te maken hebben
worden in de volgende paragraaf behandeld; hier willen we kort ingaan op een
duidelijk knelpunt in de aansluiting van de opleiding aan de praktijk, namelijk het
gebrek aan voorbereiding voor de practische kanten van het politiewerk die
samenhangen met contacten tussen politie en publiek en de zelfstandigheid en
beslissingsvrijheid van de surveillant die juist op deze gebieden zo groot is.

Hoe men ook over de voordelen van het internaat, de min of meer strakke
discipline en de verplichte studie moge denken, feit is dat zij een slechte
voorbereiding betekenen voor een zelfstandige taakuitoefening. Adspirantenen
praktijkers hebben dit eveneens aangegeven door te verklaren dat binnen de
opleidingssetting het ontplooien van initiatieven en de eigen autonomie te zeer
in de verdrukking raakten.

Het politieberoep is één van de zeer weinige beroepen waar de handelings-
vrijheid aan de basis aanzienlijk is. Men zou natuurlijk kunnen staande houden
dat bij een duidelijker omlijnd politiebeleid en strictere richtlijnen deze be-
zwaren zouden zijn op te vangen. Toch blijft het feit bestaan dat veel van het
gewone, routine-politiewerk in feite oncontroleerbaar is, terwijl eveneens vele
incidenten sterk situationeel bepaald zijn en daardoor onverwachte aspecten
vertonen die moeilijk in richtlijnen te vangen zijn. Men moet dan ook van de
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surveillant verwachten dat hij initiatief kan tonen, kan improviseren, autonoom
handelt en op verantwoordelijke wijze tot zijn beslissingen komt. Op deze be-
langrijke eisen wordt in de opleiding op onvoldoende wijze ingespeeld.

5.1.7 Het gedrag van de politieman
Ook wat de wijze van optreden van de surveillant betreft is er een aantal knel-
punten aan te wijzen.

De volgende punten verdienen naar onze mening de meeste aandacht.
Observ. Daar is ten eerste de bevinding dat negatief, vijandig en agressief gedrag van
hfst. 11,3 de zijde van het publiek zo hoog gecorreleerd blijkt met agressief en autoritair

optreden van de politie. Het is in dit verband niet zinvol te gaan onderzoeken
wie de eerste stap zet in dit proces van escalatie, noch of het gedrag van de
politie een - begrijpelijke - reactie zou zijn op negatief gedrag van de bij een
voorval betrokken burgers. Van essentieel belang is hier dat de politie wordt
getraind op een zo groot mogelijke zelfbeheersing en controle van eigen op-
treden.

Bevolk. In dit verband verdient nogmaals vermelding dat, hoewel geweld door weini-
hfst. IV gen werd.gemeld, grof en onhebbelijk optreden door aanzienlijk meer respon-

denten is opgegeven.
. Meer in het algemeen komt uit de verschillende onderzoeken naar voren dat

de surveillanten onvoldoende getraind zijn in het op adekwate wijze benaderen
en behandelen van burgers, in het snel en effectief beoordelen en afhandelen
van potentiële intermenselijke conflictsituaties. Het is onze indruk dat veel pro-
blemen in de interacties tussen politie en burgerij terug te voeren zijn tot hun
jonge leeftijd, gebrek aan kennis en inzicht,. gebrek aan sociale vaardigheden
en angst een dwaas figuur te slaan. Deze factoren zouden kunnen samen-
hangen met de voor surveillanten zo kenmerkende gevoeligheid voor het
respect dat de burger hen als gezagsdrager betoont, en met hun zo sterke
reacties op negatief gedrag.

De opleiding lijkt onvoldoende aandacht te schenken aan het aanleren van
sociale interactievaardigheden, het aankweken van zelfvertrouwen en zelf-
beheersing, en het adekwaat reageren bij potentieel moeilijke menselijke con-
tacten.

Observ: Een tweede constatering betreft het gedrag van de surveillant ten aanzien
hfst. 11,3 van als 'anders' gepercipieerde burgers, namelijk kleurlingen, langharigen en

'slordig' geklede personen. Er bestaat aanleiding om op grond van onze obser-
vatiegegevens aan te nemen dat de politie met betrekking tot kleurlingen eer-
der dan bij blanken geneigd is bij het staande houden bepaalde waardeoor-
delen een rol te laten spelen. Gezien tegen de achtergrond van de groeiende
problemen met betrekking tot ethnische minderheden die wij in Nederland
tegemoet kunnen zien, verdient dit punt extra vermelding.

Hoewel er volstrekt geen aanleiding is te veronderstellen dat politiesurveil-
lanten sterker bevooroordeeld ten opzichte van ethnische minderhéidsgroepen
zouden zijn dan de gemiddelde Nederlander, plaatst zijn beroep hem natuurlijk
wel in een bijzondere -gezags- positie.

Welke vooroordelen de politieman overigens koestert is slechts van onder-
geschikt belang. Van cruciaal belang voor de. Nederlands burger is de mate
waarin hij zijn attitudes kan scheiden van zijn professionele taakuitoefening. De
opleiding zou er in dit opzicht allereerst naar moeten streven sociale en in-
teractievaardigheden aan te leren die een zakelijk, neutraal, correct, en niet
moraliserend optreden ten doel hebben. In de toekomst zal aan dit aspect van
het politie-optreden meer aandacht geschonken dienen te worden.

Bevolk. Analoge problemen kwamen verder nog naar voren naar aanleiding van de
hfst. IV ontevredenheid van burgers die zich tot de politie wendden met een aangifte

of klacht. Naast de effectiviteit van het optreden werd namelijk ook het politie-
gedrag zeer negatief geëvalueerd.

Onvoldoende is de politieman zich bewust van het feit hoezeer het 'image'
van de politie gemaakt wordt door de man in het uniform, en hoezeer dat 'ima-
ge' bepalend is voor de bereidheid van de bevolking om tot op zekere hoogte
samen te werken met de politie in zaken die het handhaven van orde en de
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preventie van criminaliteit betreffen.
Over de gehele linie komt een gebrek aan inzicht tot uiting in het feit dat het

Adsp. + Prakt. kunnen leggen van goede contacten, het hanteren van soepele omgangs-

hfst. IV vormen, en een zelfbewuste, neutrale doch menselijke benadering geen zaken
zijn die 'je nu eenmaal hebt of niet hebt' (volgens driekwart van de praktijkers)
maar daarentegen aangeleerd kunnen worden.

De jonge politie-ambtenaren in ons onderzoek zijn zich dit - onder invloed
van de praktijk-ervaring wel in zekere mate bewust geworden: zij consta-
teren lacunes in de opleiding met betrekking tot practisch politie-optreden, het
hanteren van conflicten, het hanteren van geweld, en het contacten kunnen
leggen met de bevolking.

Hierbij zouden we nog willen opmerken dat - hoe nuttig de functie van de
wijk/rayonagent ook mag zijn - de gewone surveillant in de meeste gevallen
toch degene zal zijn die de eerste contacten moet leggen, de eerste klappen
moet opvangen en de eerste -nood- oplossingen zal moeten aandragen.
Daarom zal het belang van de gedragsvaardigheden niet onderschat mogen
worden, en zullen deze meer plaats in. de primaire opleiding moeten krijgen.

5.2 Beperkingen in de opleidingssetting en de aansluiting met de praktijk

5.2.1 Knelpunten in de opleiding
Het onderzoek leverde een aantal resultaten op die vooral betrekking hebben
op knelpunten binnen de primaire opleiding. Deze-zijn voor de aansluiting met
de praktijk in zoverre belangrijk, dat een optimaal leereffect erdoor belemmerd
kan worden en dat de voorbereiding in bepaalde opzichteri-strijdig kan zijn met
de eisen die de praktijk stelt.

Docenten Een belangrijk knelpunt in de opzet van de cursus is de grote examen-
hfst. IV, VIII gerichtheid.

Omdat grote aantallen adspiranten in zo'n veertig weken zich moeten voor-
bereiden op het afsluitend examen, ontstaat een grote cijferafhankelijkheid.
Veel theoretische kennis moet het gehele jaar paraat blijven. De lessen zijn er

Adsp. + Prakt. dan ook dikwijls op gericht om vroegtijdig te ontdekken wat de adspirant
hfst. IV niet weet zodat eventuele achterstand nog tijdig ingehaald kan worden. Onder-

delen van het opleidingspakket die niet geëxamineerd worden, komen zo in de
schaduw te staan van de resultaten die in cijfers zijn uit te drukken. De oplei-
ding heeft sterk het karakter van een stoomcursus.

Docenten Behalve het leertempo is ook de grootte van de klassen - gemiddeld zo'n
hfst. IV 25 man - een factor die er toe bijdraagt dat de opleiding als tamelijk zwaar

wordt ervaren. Sommige adspiranten halen de eindstreep dan ook niet. Bij
kleine klassen en dus meer aandacht per leerling, zouden deze mensen er
misschien wel doorkomen.

Het betreft hier een algemeen onderwijskundig probleem. Kleinere klassen
bieden de docent meer ruimte om te experimenteren met andere methoden
van overdracht, en maken meer individuele begeleiding mogelijk. Aan enkele
scholen bestaan speciale kleine klassen van maximaal 15 leerlingen, waar ge-
werkt wordt met blokschema's. Het zijn 'terugzet'-klassen voor adspiranten die
het tempo niet kunnen bijbenen. De begeleiding is er optimaal en de sfeer is
goed, ook omdat de concurrentiestrijd om de beste cijfers veel minder aan-
wezig is.

Adspiranten uit deze speciale, kleine klassen hebben het gevoel dat ze
gesteund en geaccepteerd worden, omdat de persoonlijke aandacht heel be-
langrijk blijkt te zijn en sterk motiverend werkt. Door experimenten met deze
klas is het aantal schoolverlaters belangrijk afgenomen. Een reden temeer om
verkleining van de klassen tot zo'n 20 leerlingen te overwegen.

Adsp. + Prakt. Een ander knelpunt in de primaire opleiding ligt in het feit, dat adspiranten
hfst. IV in het algemeen wel tevreden zijn over de beoordeling van hun studieprestaties,

maar niet over de beoordeling van hun geschiktheid voor het politieberoep.
Docenten De docenten zelf vinden het beoordelen ook nogal een moeilijk punt, hetzij
hfst. IV omdat de beoordelingscriteria naar hun mening niet voldoen, hetzij omdat er te

weinig ruimte is vooreen eigen inbreng van de kant van de docent. Ook worden
twijfels geuit omtrent de aansluiting van deze criteria bij de eisen die het
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politiewerk in de praktijk stelt.
Profiel Zo bestaat er bijvoorbeeld bij veel docenten onzekerheid rond `het profiel'

van de goed functionerende agent/wachtmeester. Anders gezegd: welke ken-
merken zijn-van belang voor dit profiel en hoe kan de opleiding met kenmerken
zoals `tolerant', `besluitvaardig', werken?

Docenten Niet alleen omtrent het beoordelen voelen docenten zich niet geheel toege-
hfst. III rust voor hun taak. Didactische vaardigheden worden niet geleerd in het poli-

tieberoep. Een speciale cursus of voorbereiding is dan ook nodig wanneer een
politie-ambtenaar de praktische dienst ruilt voor een onderwijstaak. Meer en
meer krijgt de didactische vorming voor docenten gestalte aan de diverse
scholen.

Adsp. + Prakt. Een belangrijk gegeven uit het onderzoek blijkt de discrepantie tussen de vrij
hfst. IV grote zelfstandigheid in de taakuitoefening die in de praktijk gevraagd wordt

enerzijds en de gestructureerde opleidingssituatie waarin de adspirant voor-
bereid wordt op die taak anderzijds. Het internaatsleven moet een zekere mate
van rust hebben, wil de adspirant zich op zijn studie kunnen concentreren. Een
belangrijk nadeel daarbij is echter, dat dezelfde regels die de studie bevor-
deren, de groei tot zelfstandigheid kunnen belemmeren. Ditzelfde geldt voor
een maatregel als verplichte studie. Het leren wordt erdoor bevorderd, maar de
eigen verantwoordelijkheid kan zich onvoldoende ontplooien. De meeste scho-
len hebben de verplichte studie dan ook verlaten en geven de adspirant met
periodieke toetsen de gelegenheid de eigen studievorderingen te bewaken.

Adsp. + Prakt. Jaarlijks haalt een klein deel van de adspiranten de eindstreep niet. Allerlei
hfst. II faktoren kunnen een zo slecht studierendement veroorzaken, dat de leerling de

cursus moet staken. Genoemd werden hierboven bijvoorbeeld de examen-
gerichtheid, het hoge tempo en de grote klassen. Ook de leeftijd van de adspi-
rant blijkt hierin een rol te spelen. Jonge leeftijd in combinatie met weinig
vooropleiding verhoogt de kans dat de leerling het tempo niet bijhoudt.

Onder de aan het onderzoek deelnemende afvallers werd de genoemde
combinatie herhaaldelijk aangetroffen. Oudere adspiranten hebben blijkbaar
een voorsprong: zij kunnen een tekort in vooropleiding veelal compenseren
met ervaring en/of inzicht, opgedaan in een eerder uitgeoefend beroep.

5.2.2 De overgang van school naar praktijk
Adsp. + Prakt. In hun commentaren op de aansluiting tussen de primaire opleiding en de
hfst. IV praktijk vertonen de aan het onderzoek deelnemende groeperingen een opval-

lende gelijkgestemdheid. Velen benadrukken het feit, dat de opleiding te
Ment. + PK. theoretisch is en te weinig is afgestemd op de feitelijke werkzaamheden. De
hfst. V scholen missen de aansluiting bij ontwikkelingen die op de taak van de
Docenten algemene uniformdienst van invloed zijn, aldus de mening van met name veel
hfst. VIII praktijkfunctionarissen. Geconcretiseerd in een drietal onderwerpen zijn de

knelpunten met betrekking tot de afstemming de volgende:
• docenten hebben weinig of geen voeling met de praktische dienst
• adspiranten missen voldoende stage-ervaring
• de opvang van de jonge agent/wachtmeester in het korps en de primaire

opleiding zijn niet systematisch op elkaar afgestemd.
Om kennis, vaardigheden en houdingen die van belang zijn in de praktische

dienst adequaat om te zetten in het lesprogramma van de primaire opleiding,
zouden docenten zich regelmatig op de hoogte dienen te stellen van ontwik-
kelingen binnen de praktische dienst.

Docenten Gevraagd naar de contacten die docenten onderhouden met de korpsen
hfst. VII blijkt, dat minder dan de helft van hen persoonlijk een of andere vorm van

contact met de praktijk heeft. Bij nog minder docenten is dit contact van re-
cente datum.

Ment. + PK. Het initiatief tot contact komt volgens de docenten vrijwel steeds van de kant
hfst. V van de scholen. Mentoren en ploegcommandanten daarentegen beleven het

intiatief tot contact met de opleiding juist veelal van de kant van de korpsen.
Reden om niet al te optimistisch te zijn omtrent bestaande contacten tussen
deze beide partijen, hoewel.. zowel docenten als praktijkfunctionarissen het
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belang ervan nadrukkelijk onderstrepen.
Docenten Zowel van de kant van de scholen als in de korpsen is de mening van de

hfst. VII respondenten, dat de stagemogelijkheden tijdens de primaire opleiding te be-

Ment. + PK. perkt zijn. Op de scholen van waaruit de adspirant stage-ervaring kan opdoen,

hfst. V gaat het hooguit om een vijfdaagse kennismaking met de praktijk. Andere

Adsp. + Prakt. scholen kennen helemaal geen stages.

hfst. IV De ervaringen met korte stages zijn niet steeds even gunstig. Collega's in de
korpsen laten soms jegens adspiranten een houding doorschemeren van: 'Ver-
geet die hele opleiding nu maar, de praktijk is toch heel anders'. De stagière
beleeft dan een grote discrepantie tussen school en praktische dienst, hetgeen
zijn leerproces mogelijk sterk belemmert. Onvoldoende afstemming tussen de
opleidingsscholen en de korpsen is wellicht de oorzaak van deze teleurstel-
lende ervaringen.

Vrijwel unaniem zijn de respondenten toch van mening, dat stages (heel)
belangrijk zijn, zij het dat. praktijkfunctionarissen langere stages bepleiten dan
docenten. Eerstgenoemde groep denkt aan een periode van gemiddeld zeven
dagen, laatstgenoemden- aan twee dagen, in beide gevallen herhaald over
meerdere stages. Adspiranten bewandelen in deze wens een middenweg, en
vinden vijf à zes dagen gemiddeld een ideale duur.

Ment. + PK. Vrijwel alle adspiranten krijgen bij hun entree in het korps begeleiding van

hfst. 1, II, III een mentor, al of niet in groepsverband. Hoewel ten tijde van het onderzoek bij
het Korps Rijkspolitie fasegewijs een nieuwe groepsgewijze begeleiding werd
ingevoerd, kwam dit niet geheel tot uitdrukking in de onderzoeksresultaten.

Adsp. + Prakt. De reden hiervan ligt in het feit dat de aan het onderzoek deelnemende men-
hfst. IV toren en ploegcommandanten geen representatieve groepen uit het Korps

Rijkspolitie vormden. Vertekening van de situatie rondom de mentorbegeleiding
was daarom mogelijk.

Voor een recente peiling van opvang en begeleiding van de jonge surveillant
wordt verwezen naar een - binnenkort uit te brengen - verslag van een werk-
groep van de Centrale Politie Surveillance Commissie. Wegens gebrek aan
richtlijnen en speciale programma's voor de opvang van de jonge agent/wacht-
meester, vindt de begeleiding tamelijk gevarieerd plaats per korps. In sommige
korpsen zal meer verdieping mogelijk zijn dan in andere. Onder meer is dit
afhankelijk van sterkte en formatie en de aard van de werkzaamheden die zich
in de gemeente voordoen. Grote korpsen zijn hierbij zonder twijfel in een
gunstiger positie dan de kleine, waar aanvulling van de sterkte met één adspi-
rant relatief zwaarder weegt en waar begeleiding juist weer mankracht onttrekt
aan de feitelijke werkzaamheden. Ook zullen accentverschillen optreden in de
hoeveelheid aandacht voor de diverse taakaspecten van de algemene uniform-
dienst.

Praktisch alle praktijkers die aan het onderzoek meewerkten, kregen bege-
leiding in het eigen korps. Tweederde had één mentor; éénderde kreeg
groepsbegeleiding, eventueel gekoppeld aan individuele begeleiding. In het
merendeel der gevallen werd begeleiding gegeven tijdens normale diensten;
eenderde der praktijkers maakte melding van.. speciale programma's.

De begeleidingsduur bleek in dit onderzoek te variëren van gemiddeld vier
maanden bij gemeentelijke korpsen tot gemiddeld vijf maanden voor jonge
wachtmeesters van het Korps Rijkspolitie.

De meeste praktijkers vinden dit te kort; als ideale duur noemen zij acht
maanden'. Mentoren en ploegcommandanten zouden zelfs begeleiding gedu-
rende 7 tot 12 maanden willen zien.

Gevraagd naar speciale wensen met betrekking tot de begeleiding, kwamen
voornamelijk twee punten naar voren. Ten eerste de ervarenheid van de men-
tor, waarbij sommigen wezen op de noodzaak ook de mentor een zekere vor-
ming te geven en hem op zijn taak voor te bereiden. Ten tweede de wens om
een gevarieerde ervaring in de begeleidingsperiode op te doen, liefst. aan
verschillende bureau's.

De mentoren zelf worden - blijkens hun antwoorden - nauwelijks voor-
bereid op hun begeleidende taak: zij hebben hier wel behoefte aan.
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Ment. + PK. Het deelonderzoek bij praktijkers, mentoren en ploegcommandanten leert,
hfst. V dat de opvang voornamelijk ondersteuning biedt op het gebied van ambtelijke

vorming, kennis van wetten en bevoegdheden. Evenmin als de primaire oplei-
ding komt de begeleiding in de praktijk voldoende toe aan praktisch politie-
optreden en sociale vaardigheden.

Het betreft hier echter juist die onderdelen van de politietaak die evenzo
goed, zo niet beter, in de reële praktijksituatie geleerd en geoefend zouden
kunnen worden als in een simulatie tijdens de primaire opleiding.

Bovengenoemde drie punten - voeling van docenten met de praktijk, on-
voldoende stage-ervaring en diversiteit in opvang en begeleiding - geven re-
den om te concluderen, dat de afstemming tussen opleiding en praktijk niet
optimaal is. De onderzoekers sluiten de mogelijkheid niet uit, dat het pakket dat
de school biedt en de opvang in de praktijk tegenstrijdige elementen kunnen
bevatten die het leerproces bij de adspirant in de weg staan.

Ook is het mogelijk, dat zowel de primaire opleiding als de begeleiding in het
korps dezelfde onderdelen van de algemene uniformdienst laten liggen. Uit het
onderzoek blijkt dit laatste vooral het geval te zijn bij sociale vaardigheden en
praktisch politie-optreden.
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6 Aanbevelingen met betrekking tot
wijzigingen in de primaire
politie-opleiding

6.1 Inleiding

6.1.1 Uitgangspunten bij de aanbevelingen
Wanneer men een onderzoek opzet met het uitdrukkelijke doel te komen tot
aanbevelingen voor het beleid kan men twee benaderingen kiezen. Men kan
uitgaan van een specifieke beleidsvisie waarbij de beleidsaanbevelingen sterk
bepaald worden door de ontwikkeling zoals men die voorstaat. Men kan ook
uitgaan van een bestaande realiteit, die onderzoeken en dan bezien in hoeverre
men de bestaande situatie zou kunnen verbeteren. Deze weg is in het huidige
onderzoek gekozen. Nu is dit onderscheid enigermate artificieel en het bete-
kent geenszins dat er in dit onderzoek niet wordt uitgegaan van een visie op
het politie-functioneren. Deze is echter in sterke mate impliciet gebleven.

Het lijkt zinvol in dit slothoofdstuk kort in te gaan op een aantal uit-
gangspunten van dit onderzoek die op zich zelf niet ter discussie zijn gesteld.

Dit komt ons noodzakelijk voor omdat de beleidsaanbevelingen die volgen
uiteindelijk op grond van deze uitgangspunten worden gedaan. Aanbevelingen
volgen namelijk nooit lijnrecht uit een onderzoek. Men kan immers tientallen
aanbevelingen doen al naar gelang het uiteindelijke doel dat men wil bereiken.
Tenslotte zijn het de opvattingen over hoe de politie - en in dit onderzoek in
het bijzonder de surveillancedienst - zou behoren te functioneren, die bepa-
lend zijn geweest voor de vragen die gesteld zijn en voor de oplossingen die
worden aangedragen.

Meer in het algemeen kan men over de aanbevelingen zeggen dat ze niet een
direct en evident gevolg van de concrete onderzoekgegevens vormen, maar
gebaseerd zijn op een analyse van de resultaten waarbij bepaalde verbanden
zijn gevonden.

Daarbij vormen ze ook het resultaat van de vele gesprekken die met perso-
nen uit het betrokken veld zijn gevoerd. Tenslotte speelt ook de visie van de.
onderzoekers op taak en functie van de politie onvermijdelijk een rol.

Wij zouden dan eerst onze visie op de functie van de politie kort willen om-
schrijven.

De eerste taak van de politie is de democratische rechtsstaat te verdedigen.
Zij kan dat echter niet alleen. Ook andere instellingen moeten hieraan meewer-
ken. Tenslotte kan een democratie als de onze alleen functioneren wanneer er
een grote overeenstemming bestaat over het belang deze staatsvorm te be-
houden.

Ten tweede dient de politie de mogelijkheid te waarborgen dat het openbare
leven ordelijk en rustig kan verlopen. Maar ook dit kan zij niet alleen. Het is een
volstrekte illusie te menen dat een instelling van louter formele sociale controle
bij machte zou zijn het openbare leven in al zijn vormen te controleren en te
regelen. Zeer belangrijk in dit opzicht is de informele sociale controle die men-
sen op elkaar uitoefenen en hiermee samenhangend de overeenstemming over
wat gewenst en ongewenst gedrag inhoudt.
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Ten derde heeft de politie tot taak leven en goed van de burgers te bescher-
men. En zelfs deze taak kan zij niet volbrengen zonder vergaande medewerking
van de bevolking zowel op het gebied van preventie als op het gebied van de
opsporing.

Tenslotte kan men in nevenschikking aan voorgaande taken nog de politiële
hulpverlening noemen. Deze hulpverlening onderscheidt zich van andere vor-
men van hulpverlening door een drietal kenmerken: het gaat om een onmiddel-
lijk vereiste interventie; deze draagt een tijdelijk karakter; na ingrijpen dient -
waar mogelijk - naar andere instanties verwezen te worden. Richtlijn bij deze
taak dient de bescherming van de zwakkere in onze samenleving te zijn, en het
helpen van mensen in nood.

Samenvattend zouden we willen stellen dat de politie in dit onderzoek be-
schouwd is als een integrerend onderdeel van de Nederlandse samenleving -
en niet als een op zich zelf staand corpus - en als een dienstverlenend insti-
tuut ten aanzien van die samenleving.

Deze uitgangspunten hebben een aantal implicaties gehad voor de wijze
waarop het onderzoek is opgezet. Het verklaart bijvoorbeeld waarom niet is
volstaan met het interviewen van enkele autoriteiten op het terrein van de oplei-
ding en van de politiepraktijk. Er is daarentegen gekozen voor een veelzijdige
benadering van het vraagstuk, waarbij diegenen die er nauw bij betrokken zijn
aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Dit geldt in de eerste plaats voor functionerende politie-ambtenaren in de
surveillancedienst en voor adspiranten aan de primaire opleidingsscholen. Maar
het geldt ook voor functionarissen uit de beleidssfeer en voor de Nederlandse
bevolking. Allen hebben een belangrijk aandeel in de bepaling van de politiële
taakuitoefening. Gaat men mede uit van de service-verlenende functie van de
politie dan dienen ook de voornaamste afnemers van deze diensten - in casu
de bevolking - zeker gehoord te worden.

Deze zelfde uitgangspunten zijn dan ook bepalend voor de aard van de aan-
bevelingen die in dit hoofdstuk geboden worden.

Nu ligt het echter voor de hand dat er - uitgaande van de hierboven om-
schreven functie van de politie - verschillende inzichten bestaan over de wijze
waarop de politie met haar huidige structuur en organisatie de haar toevallende
taken moet vervullen.

Beziet men de structuur dan zullen mogelijke probleemoplossingen sterk
verschillen naar gelang men opteert voor een beperkt aantal grote regionale
korpsen, dan wel wanneer men kiest voor de huidige gedecentraliseerde situa-
tie. In het laatste geval vertonen korpsen onderling aanzienlijke verschillen in
omvang, organisatie, en mate van specialisatie. Ditzelfde geldt voor de or-
ganisatie van de werkzaamheden van de politie: wil men de huidige tendens
naar specialisatie handhaven, en vrij sterk gescheiden afdelingen bewaren (sur-
veillance, recherche, het instituut wijk/rayon-agent), of kiest men voor het
systeem van generalisten die bijvoorbeeld zowel eenvoudige recherche-
werkzaamheden als dienstverlenende taken kunnen vervullen.

Hiernaast bestaat nog de keuze tussen een strak geleid, hierarchisch op-
gebouwd korps, en een meer gedecentraliseerde korpsopbouw, met bijvoor-
beeld vormen van teampolitie.

Tenslotte kan men eveneens verschillende gewichten toekennen aan de on-
derscheiden taak-onderdelen van de surveillance. Men kan bijvoorbeeld van
oordeel zijn dat de surveillant zich meer op het pad van de criminaliteits-
bestrijding zou moeten begeven. Of men kan menen dat dienstverlenende
taken in verregaande mate moeten worden overgeheveld naar andere
diensten.

Al deze aspecten beïnvloeden de taakuitoefening van de surveillant op ver-
gaande wijze. Dat deze vragen zeer actueel zijn moge blijken uit het feit dat de
Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie nog tijdens dit parlementaire jaar
een wetsontwerp zullen indienen dat betrekking heeft op de reorganisatie van
de politie in provinciale korpsen.

Er dient met klem op gewezen te worden dat het weinig zinvol is met wijzi-
gingen rond de primaire politie-opleiding te wachten tot de reorganisatie van
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de politie een feit is. Afgezien van structurele en organisationele aspecten van
de politie blijft de realiteit van het concrete politiewerk immers tot op grote
hoogte een dwingend karakter behouden. Ook al verwacht men veel heil van
grotere regionale korpsen, op dit ogenblik valt niet te voorzien wanneer deze
gestalte zullen krijgen. En hoewel men van mening kan zijn dat dienstver-
lenende taken door de politie afgestoten moeten worden, blijft voorlopig toch
de situatie bestaan, dat met name 's nachts en tijdens het weekend, de politie
de enige openbare dienst vormt die gemakkelijk te bereiken, en snel ter plaatse
is. Dit klemt te meer daar de huidige economische toestand het niet
waarschijnlijk maakt dat in een nabije toekomst extra gelden ter beschikking
zullen worden gesteld aan andere dienstverlenende en maatschappelijke hulp-
verleningsinstellingen.

Kortom, ook indien rekening gehouden wordt met verschillen in opties over
functie, structuur en organisatie van de politie, dan nog zijn er in de politie
praktijk - zoals die zich op het ogenblik aan de jonge politie-ambtenaar aan-

dient - onontkoombare realiteiten, waarmee de opleiding rekening heeft te
houden.

6.1.2 Presentatie van de aanbevelingen
De aanbevelingen zullen worden gerangschikt in de volgende categorieën. Ten
eerste worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het verbeteren van
inhoudelijke aspecten van de opleiding. Deze betreffen het beroepsbeeld, ken-
nisaspecten, en practische vaardigheden. Daarna worden organisatorische
aspecten van de opleiding behandeld, waarbij aanbevelingen aan de orde ko-
men met betrekking tot de docenten en de interne organisatie van de politie-
opleidingsscholen. Ten derde worden aanbevelingen gedaan teneinde de
overgang van de opleiding naar de praktijk te verbeteren, waarbij het invoeren
van stages aan de orde komt. Aansluitend volgen enige suggesties ten aanzien
van enkele externe factoren die te maken hebben met de toelating tot het
politieberoep. Tenslotte wordt een raamwerk gepresenteerd waarbinnen men
een hernieuwd opleidingsprogramma kan plaatsen. Aan het eind van dit
hoofdstuk vatten we de aanbevelingen op één bladzijde kort samen.

6.1.3 Realisering van de aanbevelingen
Naar beste vermogen is gepoogd voor de hier besproken problemen naar pas-
sende oplossingen te zoeken. Hierbij is wel uitgegaan van bestaande realiteiten
maar niet van de 'haalbaarheid' van bepaalde aanbevelingen voor zover het om
overwegingen van politieke en financiële aard gaat. Het overwegen van alle
mogelijke implicaties en consequenties van bepaalde alternatieven is immers in
eerste instantie een taak voor de beleidsinstanties en niet voor de onder-
zoekers.

Een ander belangrijk punt betreft de omvang van de beleidsadviezen. Het is
niet de bedoeling - en dit zou trouwens buiten de competentie van de onder-
zoekers vallen - om in dit rapport tot geheel uitgewerkte adviezen te komen
met betrekking tot wijzigingen in de opleiding. De onderzoekers beperken zich
tot het aangeven van bepaalde mogelijkheden tot verandering, en tot het
ontwerpen van een raamwerk voor een gewijzigde opleiding.

Het lijkt 'aangewezen over te gaan tot de instelling van een interdepar-
tementale beleidscommissie die tot taak krijgt binnen een bepaalde termijn te
komen tot een technische en praktische uitwerking van de voorstellen, en tot
het aangeven van de financiële en personele consequenties van die voorstellen
en van hun eventuele alternatieven. Teneinde de werkzaamheden van de com-
missie te bespoedigen, zou men werkgroepen kunnen instellen die elk één
bepaald onderwerp uitwerken. Anderzijds zouden sommige werkzaamheden
door betrokken beleidsafdelingen of reeds bestaande werkgroepen uitgevoerd
kunnen worden (bv. wijzigingen in de Examenbeschikking).

Met betrekking tot het invoeren van de wijzigingen in het politieveld valt te
denken aan het inschakelen van het Landelijk Overleg Orgaan Korpschefs,
alsmede van de Centrale Politie Surveillance Commissie. Ook zou men kunnen
overgaan tot het instellen van regionale begeleidingsteams - naar het or-
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ganisatiemodel van reeds bestaande regionale sportinstructie- en wapen-
instructieteams - die zich speciaal zouden moeten richten op een soepele
invoering van de gewenste veranderingen.

6.2 Aanbevelingen ten aanzien van de inhoud van de opleiding

6.2.1 Verbetering van het beroepsbeeld
Zoals gezegd blijkt het beeld dat adspiranten aan het eind van de opleiding van
het politieberoep hebben in menig opzicht niet met de werkelijkheid overeen
te komen. Bijstelling lijkt hier noodzakelijk.

Een van de oorzaken van deze situatie ligt in het gebrekkige contact dat
docenten onderhouden met de praktijk. Zelf blijken zij daar ook allerminst te-
vreden over. Intussen zijn er reeds aanzetten tot verbetering van deze omstan-
digheid. Zo worden reeds op beperkte schaal voor docenten stages geor-
ganiseerd; als ook bijscholingscursussen. Deze initiatieven verdienen zeker te
worden gestructureerd in jaarlijkse of twee-jaarlijkse stages in verschillende
korpsen, met een duur van ongeveer 2 weken. Hiernaast zouden docenten om
de paar jaar bijscholingscursussen dienen te volgen, teneinde de vinger aan de
pols van de maatschappelijke en politiële veranderingen te houden, en zich
eventueel nieuwe onderwijsmethoden eigen te maken.

Een andere oorzaak is mogelijk gelegen in de visie die docenten op het poli-
tieberoep hebben, waarbij de nadruk valt op criminaliteitsbestrijding en het
handhaven van de openbare orde.

Toch lijkt het van belang, meer dan tot nu toe het geval is geweest, een rea-
listische voorlichting te geven aan adspiranten met betrekking tot wat hen nà
de opleiding te wachten staat. Natuurlijk is het zo dat velen van hen terecht
zullen komen in diensten met een meer specialistisch karakter (verkeer, re-
cherche, kinderpolitie e.d.). Dit neemt echter niet weg dat, in' de huidige situa-
tie, allen gedurende de eerste jaren in de surveillancedienst zullen functioneren.
Dit houdt in dat zij in de eerste plaats op deze algemene, niet-gespecialiseerde
politietaak dienen te worden voorbereid.

De docenten zouden dit duidelijk kunnen maken door onder meer de vol-
gende elementen te benadrukken:
- dat het om een functie gaat met een specifiek karakter, die voor velen

wellicht van tijdelijke aard is.
- dat voor specialisatie in het politiewerk te zijner tijd meer gespecialiseerde

opleidingen gevolgd dienen te worden.
- dat het belangrijkste accent van de niet-gespecialiseerde taak ligt op het

handhaven van een ordelijk en soepel verlopend openbaar gebeuren, op
conflictbeheersing (peace-keeping), en op politiële hulpverlening.

- dat - wat de criminaliteitsbestrijding aangaat - de belangrijkste taak van
de surveillant ligt in het voorkomen van misdrijven, en het eenillusie is te
menen dat de politie alles kan en moet opsporen.

- dat de surveillant de voornaamste, en in vele gevallen enige, schakel vormt
tussen het politieapparaat en de bevolking, zodat zijn optreden in sterke
mate bepalend is voor de relatie politie-publiek.

6.2.2 Veranderingen in het opleidingspakket
In vele uitingen met betrekking tot de primaire opleiding komt een zeker on-
behagen naar voren over het te theoretisch karakter van deze scholing die toch
allereerst als een beroepsopleiding wordt beschouwd.

Deze discrepantie tussen theorie en practische vorming is dan ook de ach-
tergrond waartegen de aanbevelingen van de onderzoekers moeten worden
gezien.

De theoretische lessen
Zoals al eerder aangegeven blijkt men het theoretisch lessenpakket als het
zwaarste gedeelte van de opleiding te ervaren. Bovendien zou het veel te veel
onnodige ballast bevatten. In dit opzicht werden genoemd staatsinrichting,
burgerlijk recht en bijzondere wetten.
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Het komt er in feite op neer dat waar het belang en het nut van de vakken
als strafrecht, strafvordering, verkeerswetgeving en opsporingsleer zeer duide-
lijk ingezien worden, dit in veel mindere mate het geval is voor wat de drie
eerstgenoemde vakken betreft.

Nu dient ervan te worden uitgegaan dat in een beroep met zulke verstrek-
kende bevoegdheden, om desnoods met geweld, in het leven van de burger in
te grijpen, kennis van de wijze waarop de staat functioneert, evenals kennis van
de grondwettelijke rechten en van elementen van burgerlijk recht absoluut
onontbeerlijk is. Onderwijs in het ontstaan, de achtergronden en het grote
belang van de grondrechten van iedere burger, vormt een onbetwistbare oplei-
dingseis.

Men kan dus niet, op basis van de onderzoekresultaten, op ongenuanceerde
wijze in het lesprogramma gaan schrappen, maar men dient voortdurend de
bijzondere 'gezags' positie van de politie hierbij te betrekken.

Hiernaast mag men zich echter afvragen of er van een bepaalde materie niet
te veel van het goede wordt geboden en of het niet mogelijk is de stof in te
perken, zonder aan de meer fundamentele aspecten te tornen.

Een ander probleem vormt het onderwijs in bijzondere wetten. Het komt ons
voor dat er op dit terrein van de adspirant veel gevraagd wordt dat, gezien zijn
toekomstige taak, niet altijd even relevant is. Wellicht zou het mogelijk zijn om
van een aantal van deze wetten een handig - eventueel geïllustreerd -
naslagwerkje te ontwerpen dat de surveillant voortdurend tot zijn beschikking
heeft. Het is immers niet noodzakelijk alles ,wat in de politie-praktijk voor kan
vallen uit het hoofd te leren: als men maar de noodzakelijke achtergrond-
informatie bij de hand heeft.

Hier lijkt een belangrijke taak te liggen voor een in te stellen werkgroep. Deze
zou, in navolging van een bestaande commissie samengesteld uit docenten van
de opleidingsscholen, het opleidingsprogramma critisch moeten bezien op ele-
menten in het pakket die verwijderd kunnen worden of in een andere vorm aan
de adspirant aangeboden kunnen worden.

Anderzijds kan dan beoordeeld worden in hoeverre het lessenpakket van
verkeersrecht en verkeerskunde zou kunnen worden uitgebreid: dit is namelijk
het enige terrein waarop zowel door functionerende jonge politie-ambtenaren
als door hun mentoren en ploegcommandanten tekorten zijn gemeld.

Er zij nogmaals op gewezen dat de conclusies op dit gebied gerelateerd
moeten zijn aan de visie die het beleid wil uitdragen ten aanzien van functie en
taak van de geuniformeerde dienst.

De vorming
Nergens speelt wellicht zozeer de visie mee op wat de politie doet en wat zij
zou moeten doen, als wanneer men over de persoonlijke en maatschappelijke
vorming van de politie-adspirant spreekt. Vooral de controverse over aard en
omvang van de hulpverlening, speelt hierbij een rol.

Zonder ons over deze controverse uit te spreken dient nogmaals benadrukt
dat de surveillant in vrijwel alle gevallen de eerste schakel vormt tussen een
bepaalde vorm van overheidsingrijpen en de burger. Dit geldt zowel voor or-
dehandhaving als voor dienstverlening. De knelpunten op dit terrein hebben wij
in het vorige hoofdstuk uiteen gezet. Wij willen nu enkele probleemsituaties
schetsen waarmee de surveillant geconfronteerd kan worden, en aan de hand
daarvan enkele suggesties doen over de wijze waarop het vormingsgedeelte
van de opleiding zou kunnen worden opgezet.

Een van die probleem betreft het in de hand houden van grote menigten
mensen zoals bij demonstraties, of bij voetbalvandalisme. Het probleem is hier
hoe surveillanten moeten optreden waar groepen mensen aanwezig zijn die hen
niet altijd met een vriendelijk oog bezien. Met betrekking tot dit punt kunnen
we kort zijn omdat in feite de M.E.-opleiding is opgezet om de politieman juist
op deze situaties adequaat voor te bereiden.

Hiernaast wordt de surveillant herhaaldelijk geconfronteerd met leden - of
groepjes - van specifieke, herkenbare probleemgroepen. Dit kunnen eth-
nische minderheidsgroepen zijn, maar ook alcoholisten of druggebruikers.
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De vorming zou ons inziens hier uiteen moeten vallen in twee delen. Ten
eerste zou - in de vorm van lezingen van buitenstaanders - een bepaalde
hoeveelheid achtergrondkennis moeten worden geboden over bijvoorbeeld
cultuurverschillen, alcoholisme, aard van het drugprobleem. Ten tweede zal in
practische lessen de benadering van dergelijke groepjes of individuen aan-
geleerd moeten worden: het beheersen van situaties en conflicten, het han-
teren van geweld, crisis-interventie en verwijzen. Dit kan nog het beste gebeu-
ren door rollenspel, eventueel met acteurs.

Tenslotte zal de surveillant moeten kunnen optreden in meer individuele cri-
sis-situaties en conflicten waar mogelijk geweld dreigt, de zgn. psychosociale
hulpverlening. Ook hier dient in de opleiding kennis geboden te worden over
achtergronden van gezinsconflicten', kindermishandeling, mishandeling van
echtgenoten, zelfmoord e.d. En vanzelfsprekend dient aangeleerd te worden op
welke wijze men deze situatie benadert, hoe men moet bemiddelen, hoe men
eventueel geweld kan voorkomen, naar welke instelling men moet verwijzen.
Het komt ons voor dat wat de achtergrondkennis betreft, deze vooral op een
zakelijke, niet moraliserende wijze moet worden geboden. Wat men in eerste
instantie wil bereiken is niet zo zeer dat de aankomend politieman 'begrip' kan
opbrengen voor individuen, groepen en situaties, maar vooral dat hij op ade-
quate wijze de situatie zal kunnen beïnvloeden. Met andere woorden de - in
de tijd beperkte - vorming maakt het weinig zinvol om deze in de eerste plaats
te richten op verandering van attitudes van de surveillant, maar wel op vorming
van zijn gedrag als beroepsroldrager door het leren herkennen en hanteren van
eigen vooroordelen. Dit is geen cynisme, maar uit - vooral in de V.S. - uit-
gevoerd onderzoek is gebleken hoe moeilijk het is om houdingen en stereoty-
pen van mensen te veranderen. Anderzijds is wel aangetoond dat het wel de-
gelijk mogelijk is het professionele gedrag van politieambtenaren te beïn-
vloeden. 1)

De gemeenschap heeft immers in de eerste plaats te maken met het gedrag
van de politieman en niet met diens persoonlijke opvattingen. Dit impliceert
overigens wel een bepaalde controle op dit gedrag in de korpsen. Omdat ge-
dragstraining uitsluitend binnen de opleiding onvoldoende is, kan overwogen
worden welke mogelijkheden voor verdere training er binnen korpsverband
zijn. Het inbouwen van een langere stage in de opleiding bevordert wellicht een
hechtere samenwerking tussen korpsen en opleidingsscholen op dit terrein.

Een stage zou verder een belangrijke functie kunnen vervullen met betrek-
king tot het aanleren van een juiste benadering van mensen en interac-
tievaardigheden. Vóór de stage zou men namelijk kunnen volstaan met het
aanbieden van enige practische basiskennis, terwijl men de opgedane er-
varingen nà de stage bijzonder goed als lesmateriaal zou kunnen gebruiken.
Een aantal probleemsituaties zouden door de adspiranten die bij deze situaties
betrokken waren kunnen worden nagespeeld, en eventuele correcties en al-
ternatieve benaderingen zouden kunnen worden aangeboden. Het gebruik van
video-apparatuur verdient zeker aanbeveling, omdat het de adspirant goed in
staat stelt eigen handelen te observeren en dit te corrigeren.

Het is meer dan waarschijnlijk dat een trainingsprogramma dat volgt op een
practische stageperiode veel meer rendement zal opleveren dan het uitsluitend
'droogzwemmen' tijdens de opleiding.

Voor de ontwikkeling van effectieve trainingsprogramma's zal men, ons in-
ziens, de hulp moeten inroepen van gedragswetenschappers met des-
kundigheid op het terrein van training en gedragsbeïnvloeding.

Overigens zou ook op dit terrein aansluiting gezocht kunnen worden bij een
reeds bestaande werkgroep 'Vorming', samengesteld uit vertegenwoordigers
van de opleidingsscholen en het departement. Deze werkgroep onderzoekt een
drietal vormingsaspecten, te weten: de bewustwording van de politie-ambte-
naar van zijn mogelijkheden en beperkingen, de jonge politieman in zijn in-

1) A. J. Reiss en D. J. Black. Studies in Crime and Law Enforcement in Major Metropolitan
Areas, vol. II. Presid. Commision on Law Enforcement and Administration of Justice,
1965.
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teractie met anderen, en de jonge politieman maatschappelijk functionerend.

6.2.3 Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie van de opleiding
Afgezien van de inhoudelijke kant van de opleiding, is wellicht ook enige bijstel-
ling mogelijk van de wijze waarop een en ander. aangeboden wordt. Eerder is
al gewezen op de discrepantie tussen de vrij grote zelfstandigheid in de taak-
uitoefening van de jonge politieman in de praktijk enerzijds en het internaat en
de verplichte studie, die in de meeste scholen opgeld doen, anderzijds.

Nu is het onmiskenbaar zo dat het internaat bepaalde voordelen biedt, waar-
van niet de minste een aanzienlijke kostenbesparing is. Bovendien is het een
oplossing voor het huisvestingsprobleem dat voor vele adspiranten ongetwijfeld
zou ontstaan. De vraag is echter of het niet mogelijk is dit systeem aan te
passen aan de eisen van een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
van de aankomende politieman.

Verschillende mogelijkheden doen zich hierbij voor: men kan van de inter-
naatsvorm slechts een tijdelijke verplichting maken en deze, bijvoorbeeld na
een half jaar verlaten. Deze oplossing stuit waarschijnlijk op een aantal prac-
tische bezwaren. Beter is wellicht het internaat aan te bieden als een soort
studentenhuis of pension-accommodatie (campus idee), waarbij de adspirant
de vrijheid blijft behouden zijn vrije tijd naar eigen goeddunken in te richten.

Dit brengt ons op het vraagstuk van de verplichte studie. Ook hier zou men
kunnen overwegen deze geheel of na enige tijd af te schaffen. Teneinde de
adspirant echter voortdurend feed-back te geven over zijn vorderingen, zou
men kunnen overgaan op een vrij frequente toetsing van het studierendement.
Een der aan het onderzoek deelnemende scholen experimenteert reeds enige
tijd met een systéem van meerkeuzetoetsen dat met vrij grote regelmaat (om
de 6 weken) wordt toegepast. Het grote voordeel van een dergelijk systeem is
dat de adspiranten steeds objectieve feed-back krijgen over de voortgang van
hun studie, waarbij ze voortdurend teruggeworpen worden op de eigen
verantwoordelijkheid. Men mag van hen verwachten dat zij zelf initiatieven zul-
len nemen om het studierendement te verhogen, of zich tot de klassedocent
richten voor eventuele hulp. Een bijkomend voordeel van deeltoetsen kan ook
zijn dat men de studie verlicht. Een rechtvaardiging van de verplichte studie
wordt namelijk gevonden in de grote hoeveelheid leerstof, en het klaarstomen
van de leerlingen voor het examen. Door velen is dan ook gepleit voor het in-
voeren van tentamens die tijdens de opleiding afgelegd kunnen worden, en
waarover dan niet meer geëxamineerd behoeft te worden.

Dit zou eventueel kunnen worden gerealiseerd door het vormen van zoge-
noemde blokprogramma's, waarin adspiranten afzonderlijke gedeelten van de
stof achtereenvolgens behandelen met als afsluiting een vrijstellend tentamen.

Hierbij kan tevens gedacht worden aan een wijze van presentatie van de stof
die de zelfwerkzaamheid van de adspirant bevordert.

Een laatste knelpunt vormt de beoordeling van de adspirant. Het is niet zo-
zeer de beoordeling van de studieprestaties die in het geding is. Zeker als men
op objectieve toetsen zou overgaan, is dit probleem tot op zekere hoogte
opgelost. Maar vele adspiranten twijfelen eraan of hun docenten wel zo goed
in staat zijn hun geschiktheid voor het beroep te beoordelen. Hier kan een
stageperiode uitkomst bieden. Als men zou besluiten tot een stageduur van
redelijke omvang dan kunnen zowel de stagebegeleiding als de stagesupervisor
van de opleidingsschool komen tot een evaluatie van het functioneren van
adspiranten in termen van doeltreffendheid en gedrag in de praktijk. Wat de
beoordeling in termen van profielkenmerken betreft wordt aanbevolen aan-
dacht te besteden aan de - elders beschreven - betekenistoekenning en
concretisering van kenmerken en aan factoren die een rol spelen bij de selectie
van kenmerken. Hetzelfde geldt voor het hanteren van profielkenmerken.
'Tweezijdige' beoordelingen - niet alleen de docent geeft een beoordeling van
een bepaald gedrag van de adspirant, maar ook de adspirant beoordeelt zijn
eigen gedrag - kunnen leiden tot verheldering c.q. tot verbetering van de
gebruikte begrippen zoals 'verantwoordelijkheid', de motivatie van de leerling,
en de relatie tussen docent en leerling. Wij zouden de aanbevelingen op dit
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terrein willen samenvatten door te stellen dat toetsing en beoordeling wel de-
gelijk geboden blijven, maar dat de adspirant zo veel mogelijk eigen
verantwoordelijkheid moet blijven dragen voor zowel de studieresultaten als het
optreden op school en in de stage-praktijk.

6.3 Aanbevelingen ten aanzien van de overgang van school naar praktijk
Geconstateerd werd dat men over het algemeen niet erg tevreden is over de
aandacht die op de scholen wordt geschonken aan het beheersen van prac-
tische en sociale vaardigheden.

Dit geldt hoofdzakelijk voor het practisch politie optreden, het gebruik van
wapenstok en schieten, het halen van een rijbewijs, typen en het maken van
mutaties. Deze betrekkelijke ontevredenheid dient gezien te worden in het licht
van geconstateerde leemten, als men eenmaal met de politie-praktijk gecon-
fronteerd wordt. Dit is zonder meer duidelijk waar het rijbewijs, typen en ge-
bruik van voorgedrukte formulieren betreft. Minder vanzelfsprekend wordt dit
waar het om het hanteren van geweld en om praktisch politie-optreden
gaat.

Met betrekking tot situatie beheersing en geweldshantering kan men wijzen
op de M.E.-opleiding, terwijl op het gebied van het praktisch politie-optreden
de scholen zich grote inspanningen hebben getroost het onderwijs zo
aanschouwelijk mogelijk te maken. Hoewel de concrete werkelijkheid van het
beroep bijzonder moeilijk in leersituaties is te vangen, tracht men dit te doen
door middel van rollenspel. Een belangrijk doel van dit onderricht is de adspi-
rant nauwkeurig te binden aan zijn bevoegdheden en hem te leren op te treden
'volgens het boekje',

Het rollenspel vormt een van de beste methoden om de adspirant bepaalde
basisvaardigheden bij te brengen waarbij daarna de praktijk de aanvullende
leermeester moet zijn. Eenmaal in de praktijk beland zal, de jonge politie-
ambtenaar een aantal zaken weer vergeten, en een aantal andere moeten aan-
leren. Het is echter bijzonder jammer vanuit een vormend perspectief dat deze
zelfde politie-ambtenaar zijn eerste praktijkervaringen niet meer naar de school
kan terugkoppelen waardoor hij geen zinvolle feed-back en correcties kan
ontvangen.

Om nu de belangrijkste bezwaren, de slechts gedeeltelijke nabootsing van
de praktijksituatie, evenals het ontbreken van corrigerende feed-back te on-
dervangen, wordt aanbevolen een praktijkstage in de opleiding in te bouwen. Na
een eerste, hoofdzakelijk op theoretische kennis gerichte opleidingsperiode,
waarbij tevens enkele basis-vaardigheden worden aangeleerd, zou men een
stage kunnen inlassen met een duur van bv. 3 tot 6 maanden. Tijdens deze
stage zou de adspirant - evenals dit bij studenten van de Nederlandse Politie
Academie het geval is - een (eventueel beperkte) opsporingsbevoegdheid
dienen te krijgen, zodat hij metterdaad aan de praktijk kan deelnemen en niet
slechts als toeschouwer aan de kant blijft staan. Na beëindiging van de stage
zou hij weer voor enige tijd naar de opleidingsschool moeten terugkeren. Hier-
bij krijgt de school dan de mogelijkheid om op de praktijkervaringen in te
spelen, eventuele problemen bij het politie-optreden aan te pakken, en be-
paalde groepsdynamische processen alsnog bij te sturen. Daar de adspiranten
door toedoen van de praktijkervaring sterker gesensibiliseerd zullen zijn voor
de specifieke beroepsproblemen die zij tijdens de stage ontmoet hebben, is
het waarschijnlijk dat deze tweede opleidingsperiode een hoger rendement aan
leereffecten oplevert dan nu bij het vak praktisch politie-optreden het geval is.

Deze aanbeveling is vanzelfsprekend eenvoudiger te geven dan uit te voeren.
Met name de korpsen zouden tegen zo'n regeling met nogal wat bezwaren
kunnen komen voor wat de organisatie en de nodige mankracht betreft.
Daarom zouden we nog een verdere suggestie willen doen. In de meeste
korpsen en ook bij de Rijkspolitie bestaat enigerlei vorm van mentor-
begeleiding. De mentorbegeleiding is weliswaar variabel - zowel naar duur ais
naar inhoud - maar vooral in de grotere korpsen is een systeem opgebouwd
met zowel individuele als groepsbegeleiding. Enkele korpsen fungeren zelfs als
regionaal centrum voor de hen omringende kleinere korpsen. De suggestie is
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nu om dit mentor systeem - dat als een min of meer voortgezette vorming
fungeert - op meer directe wijze in de opleiding te integreren, namelijk als de
stage begeleiding. Dit brengt duidelijker tot uitdrukking dat de opleiding met de
mentorbegeleiding één totaal proces vormt.

Idealiter zou deze stagebegeleiding regionaal georganiseerd moeten worden,
hetgeen minder druk op de korpsen zou leggen, als ook een betere supervisie
vanuit de opleidingsschool mogelijk zou maken. Daar deze oplossing uitgaat
van een reeds bestaande instelling brengt zij waarschijnlijk minder kosten met
zich mee, en hoeft er ook niet opnieuw mankracht onttrokken te worden aan
toch al krap zittende korpsen. Hierdoor zal een aantal mogelijke bezwaren van
vooral de kleinere korpsen worden ondervangen.

In dit kader is het wellicht nuttig nogmaals te wijzen op de suggestie om
binnen de toekomstige provinciale korpsen een bureau opleiding en vorming
in te stellen dat zich zowel met de stagebegeleiding als met de latere mentor-
begeleiding kan bezighouden. Het grote voordeel is dat een belangrijk stuk
vorming dat nu'praktisch volledig van de opleiding is afgesneden, ingekaderd
wordt binnen het totale opleidingsgebeuren, waardoor een veel betere kop-
peling van de opleiding naar de praktijk kan ontstaan.

In dit verband willen we nog enkele opmerkingen maken over de M.E.-
opleiding. Deze kan niet gezien worden als uitsluitend een opleiding voor het
latere optreden in groter verband binnen een Mobiele Eenheid. Grote nadruk
valt eveneens op samenwerking in kleine groepsverbanden. Deze laatste trai-
ning vormt in feite een belangrijk onderdeel van de praktijk-opleiding en zou
derhalve niet als een soort aanhangsel van de opleiding moeten fungeren. In-
dien dit gedeelte van de M.E.-training zou worden geïntegreerd in het geheel
van de basis-opleiding dan zal ook dit aspect als functioneel onderdeel van de
politietaak worden gezien en in het kader van vereiste practische vaardigheden
worden opgenomen.
Te overwegen valt om de meer specifieke aspecten van de M.E.-opleiding -
die het optreden in groter groepsverband betreffen - als een vorm van specia-
lisatie na enkele jaren op te leggen aan diegenen die bij een M.E.-eenheid
worden ingedeeld. .

6.4 Aanbevelingen ten aanzien van enkele toelatingsaspecten voor het politiebe-
roep
Niet alleen jonge politie-ambtenaren ontmoeten bepaalde problemen in de
praktijk, ook zij die er niet in geslaagd zijn de opleiding te voltooien hebben met
een aantal moeilijkheden te kampen. We willen daarom ook enige aandacht
schenken aan enkele zaken die met het proces van werving en selectie te
maken hebben.

Dit zijn leeftijd, vereiste vooropleiding, geslacht en ethnische oorsprong. Ten
eerste is gebleken dat een gebrekkige vooropleiding met name jonge adspi-
ranten voor grote problemen stelt. Oudere adspiranten zijn blijkbaar beter in
staat bepaalde lacunes in de vooropleiding te compenseren door een betere
werkmethode, en.slagen er aldus in het studierendement te verhogen. Wil men
deze situatie verbeteren dan zou men kunnen adviseren de vooropleidingseisen
te verhogen. Deze oplossing heeft echter enkele nadelen. Er zou namelijk een
discrepantie kunnen ontstaan tussen het niveau van de vooropleiding en de
zwaarte van de eisen. van het politieberoep. Hieruit kan een gebrek aan ar-
beidssatisfactie zijn weerslag hebben op de politiële taakuitoefening. Boven-
dien maakt de huidige politie-,organisatie de doorstroming van lager naar hoger
kader niet bepaald gemakkelijk,, zodat ook. in dit opzicht problemen zouden
kunnen optreden. Hierbij komt nog dat men in dit geval ook aan de docenten
hogere opleidingseisen zou moeten stellen, omdat anders een te grote afstand
in vooropleiding zou ontstaan tussen docenten en leerlingen. .

Wellicht valt te overwegen om bij jongere adspiranten (jonger dan 21 jaar) de
vooropleidingseisen niet te laag te stellen, maar dit criterium bij oudere adspi-
ranten flexibel te hanteren.
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Men zou ook kunnen denken aan een verhoging van de'leeftijd. Op het ogen-
blik is het zo dat men op 17-jarige leeftijd met de opleiding mag aanvangen en
op 18-jarige leeftijd het politieberoep kan uitoefenen. De zeer zelfstandige
taakuitoefening van de surveillant en de problemen die deze ontmoet in zijn
contacten met de bevolking pleiten voor de verhoging van de leeftijdsgrens
voor toelating tot het beroep met 1 of 2 jaar. Hierbij zou de eis gesteld kunnen
worden van hetzij enige beroepservaring, hetzij het vervuld hebben van de
militaire dienst. Het grote voordeel van een dergelijk beleid is dat men rijper en
volwassener surveillanten op straat krijgt. Een nadeel is echter dat men wellicht
op problemen zal stuiten bij de werving: indien jongeren - alvorens het poli-
tieberoep te kunnen uitoefenen - reeds gedurende enige tijd in het ar-
beidsproces opgenomen zijn dan wordt het misschien moeilijker voldoende
adspiranten voor de korpsen aan te trekken. Een eerste beroepskeuze is dan
reeds verricht en het is niet zeker dat men op die keuze zal terugkomen.

De voor- en nadelen van deze aanbeveling zullen door een in te stellen werk-
groep nauwkeurig afgewogen dienen te worden.

Een andere aanbeveling betreft het aantrekken van meer vrouwen bij de sur-
veillancedienst. Hoewel dit reeds in vele korpsen op beperkte schaal geschiedt
is het aandeel van de vrouwen in de geuniformeerde dienst nog gering. Een
uitzondering vormt de gemeente Den Haag waar 15% van de uitvoerende
dienst uit vrouwen bestaat. Over het functioneren van de vrouw bij de geunifor-
meerde politie is in Nederland nog niet veel onderzoek verricht.

Een studie uit 1969 die te Rotterdam werd verricht leidde tot positieve
conclusies. 1) Voorlopige indrukken vanuit het Haagse korps lijken deze
indrukken te bevestigen, 2) terwijl ook uit een onderzoek onder korpsen van
gemeentepolitie tevredenheid bleek over het functioneren van de politie-
vrouw. 3) Een Amerikaans onderzoek vergeleek het optreden van 86 vrouwe-
lijke met dat van.86 mannelijke surveillanten. 4) Een van de belangrijkste bevin-
dingen van dit onderzoek is dat vrouwelijke surveillanten minder agressief op-
traden dan hun mannelijke collega's en minder agressie uitlokten bij burgers.
Ook leidde hun interventie gemiddeld tot grotere tevredenheid. De Ameri-
kaanse onderzoekers stellen dat een groter aandeel van vrouwen bij de politie
zal leiden tot meer aandacht voor het vermijden van geweld en het beheersen
van gewelddadige situaties zonder de toevlucht te hoeven nemen tot het ge-
bruik van machtsmiddelen.

Het komt ons-derhalve voor dat vrouwelijke surveillanten een goede bijdrage
kunnen leveren tot de verbetering van de relatie politie-publiek. Gezien de
beperktheid van de Nederlandse ervaring op dit gebied zou het aanbeveling
verdienen om hier meer evaluatief onderzoek naar te verrichten.

Een laatste aanbeveling betreft het aantrekken van leden van ethnische min-,
derheidsgroepen bij de politie. Onze samenleving zal de komende jaren groei-
ende problemen ontmoeten met kinderen van gastarbeiders (de zgn. tweede
generatie problemen) en met-andere minderheidsgroepen die - naar het zich
laat aanzien - permanent in Nederland gevestigd zullen blijven. Hoewel het
hier in de allereerste plaats om een sociaal en economisch probleem gaat zal
de politie als de meest in het oog lopende exponent van het gezag met deze
problematiek frequent geconfronteerd worden. Met name in de grote steden
zal men zich hierop ernstig moeten voorbereiden.

Gezien de betrekkelijke recentheid van dit probleem en het zeer kleine aantal
niet-blanke politie-ambtenaren dat bij de Nederlandse korpsen werkzaam is,
is nog geen onderzoek gedaan naar effecten van het optreden van laatst-
genoemden ten opzichte van minderheidsgroepen. Wel is op dit gebied uit-

1) A. Goedendorp: De integratie van de vrouw in de geuniformeerde politie, Het tijd-
schrift van de politie, no. 6, 1971.

2) P. Slikker: Een localisatie van stress-bronnen bij de geuniformeerde surveillance van
de politie in de grote steden, NIPG, Leiden, 1978.

3) P. Kruizinga: De vrouwelijke ambtenaar sinds 1968, Contact, 1978, no. 16, 17, 18.
4) P. H. Bloch en D. Anderson: Policewomen on Patrol, Police Foundation, 1974.
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gebreid onderzoek verricht in de V.S. Zo bleek uit een studie die voor een
Nationale onderzoekcommissie werd uitgevoerd, dat zwarte politiesurveillanten
de eigen cultuurgenoten niet met dezelfde stereotypen benaderden als hun
blanke collega's. Bovendien bleken zij minder vijandigheid op te wekken,
alsook minder vijandigheid van de zijde van het publiek te percipiëren. Zij
hebben grotere waardering voor buurt- en wijkverenigingen, hebben meer
contacten met leden van de lokale gemeenschap en meer begrip voor de pro-
blemen van de wijk. 1)

We zouden daaraan willen toevoegen dat door een betere kennis van de cul-
tuur van de gemeenschap, gedrag dat door buitenstaanders gauw als afwijkend
wordt gezien, in een juister kader geplaatst kan worden en daardoor tot minder
extreme reacties zal leiden. Concluderend zouden we daarom willen stellen dat
het aantrekken van leden van minderheidsgroepen binnen de politie van duide-
lijk belang lijkt. Op dit gebied zou men wellicht op korte termijn enkele ex-
perimenten kunnen opzetten.

6.5 Raamwerk voor een gewijzigde opleiding
Hoe zou nu een opleiding 'nieuwe stijl' er mogelijkerwijze uit kunnen zien? Een
eerste belangrijk element is de totale duur van de opleiding. Er zijn in het
verleden stemmen opgegaan om de opleiding aanzienlijk te verlengen. Hier is
echter een aantal bezwaren tegen in te brengen. Een van die bezwaren is dat
de primaire opleiding in Nederland, vergeleken met de meeste andere landen,
reeds tot de langste opleidingen in schoolverband behoort. Bovendien brengt
verlenging waarschijnlijk aanzienlijke kosten met zich mee. Een tweede be-
zwaar is dat het essentieel om een beroepsopleiding gaat zodat uitsluitend
verlenging van de toch min of meer theoretische opleiding geen aanbeveling
verdient.

Zeer globaal bezien moet men in feite af'van de idee van één all-round en
afgesloten opleiding aan het begin van de beroepscarrière, waarna de politie-
man geacht wordt zich gedurende het verdere beroepsleven te kunnen redden.

In vele sectoren van de samenleving wint de idee veld dat men in onze
postindustriële en snel veranderende wereld naar een constante bijscholing en
herscholing toe moet, kortom een 'éducation permanente'. In feite komt dit
neer op een.continu proces waarbij bijscholingsaspecten en functioneren in de
praktijk elkaar steeds aflossen. En dit is precies de formule die wij ook bij de
primaire politie-opleiding zouden willen voorstaan. Daarmee pretenderen wij
overigens geenszins met een geheel nieuw perspectief te komen. In politie-
kringen bespeurt men reeds een duidelijke tendens in deze richting, getuige de
ontwikkelingen op de kaderscholen en het Studiecentrum voor hogere poli-
tie-ambtenaren. Voor een aantal specialisaties en ter voorbereiding op een
aantal werkniveau's bestaan cursussen, c.q. conferenties, die meestal (nog) op
vrijwillige basis gevolgd kunnen worden.

Wat de primaire opleiding zelf betreft gaan de gedachten uit naar het vol-
gende schema:
1 Een hoofdzakelijk theoretische basisopleiding die afgesloten zou kunnen

worden met enkele vrijstellende tentamens.
Hiernaast zouden enkele basisvaardigheden moeten worden aangeleerd die
de adspirant in staat stellen de praktijk met enig vertrouwen tegemoet te
treden. Deze eerste fase zou bv. 9 maanden kunnen duren. Het voorstel is
echter tentatief en zou uitgewerkt dienen te worden door een in te stellen
werkgroep.

2 Een praktijkstage waarbij de adspirant (beperkte) opsporingsbevoegdheden
krijgt, en waarbij hij zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding
krijgt van regionaal opgezette begeleidingsteams. De opleidingsschool zou
verantwoordelijk blijven voor de stagiaires zodat de contacten tussen do-
centen en praktijk in deze opzet zouden worden geïntensiveerd.

1) A. Campbell en H. Schuman: Police in the Ghetto, The National Advisory Commission
on Civil Disorders, U.S. Govern. Printing Office, 1968.
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De - hoewel beperkte - inzetbaarheid van adspiranten betekent dat hun
aanwezigheid niet uitsluitend als een last zal worden beschouwd. Deze fase
zou 3 tot 6 maanden kunnen duren.

3 Een terugkoppelings- en afrondingsfase, waarbij het accent geheel zou lig-
gen op practische vaardigheden.
Een gedeelte van de M.E.-opleiding zou hierbinnen zijn plaats kunnen vin-
den ais ook een zeer strikt op de praktijk-problematiek gerichte vorming. In
deze fase zou men moeten werken met rollenspel en video-apparatuur in
het kader van met behulp van sociale wetenschappers ontworpen cursus-
sen. Tevens is deze fase ideaal voor een reflectie op rol en taak van de
surveillant in onze samenleving, waarbij verschillende visies hierop aan bod
kunnen komen,
Deze fase zou, ons inziens, niet te lang moeten duren omdat anders wellicht
verzadigingsverschijnselen optreden met betrekking tot het zich weer op-
nieuw bevinden in schoolverband. Gedacht wordt aan een periode van nog-
maals 3 tot 6 maanden, die eveneens afgesloten zou dienen te worden met
een of andere - nog uit te werken - vorm van toetsing. Dit laatste lijkt
een essentiële voorwaarde voor het werkelijk serieus nemen van deze fase
zowel door docenten als door adspiranten.

4 Tenslotte zou men kunnen denken aan een vereenvoudigde mentor-
begeleiding. Hierbij zou het accent niet meer liggen op groepsgewijze be-
geleiding op een centrale plaats van de regio, maar op individuele begelei-
ding van de jonge agent/wachtmeester op lokaal niveau. Op deze wijze zal
de introductie in de specifieke lokale omstandigheden eveneens op soepele
wijze verlopen.

Al met al komen deze voorstellen neer op een verlenging van de totale oplei-
dingsduur met ongeveer een half jaar.

Tot sjot enkele opmerkingen met betrekking tot eventuele verschillen in visie
op de beroepstaak van de politie.

De hier geschetste opleiding is een algemene scholing, in eerste instantie
gericht op het practische functioneren van de geuniformeerde dienst. Indien
men echter een snellere specialisatie dan nu het geval is zou verkiezen dan zou
men enerzijds de periode van de verplichte uniformdienst kunnen verkorten,
anderzijds zou men aan het eind van deze periode, zoals voorgesteld, een
nieuw scholingsmoment kunnen inlassen dat specialisatie mogelijk maakt.

Een tweede opmerking betreft de verschillende accenten die men op de drie
hoofdtaken van de politie kan leggen. In deze opzet is meer ruimte gemaakt
voor training in de benadering van burgers, het hanteren van conflicten en het
aanleren van interactievaardigheden dan in de huidige situatie het geval is. Met
nadruk willen wij echter stellen dat deze vaardigheden niet slechts tot hun recht
komen in hulpverleningssituaties, maar evenzeer onmisbaar zijn bij contacten in
de ordehandhavende en opsporingssfeer. Wil de politie deze beide laatste ta-
ken naar behoren vervullen, dan zal zij een redelijk niveau van samenwerking
met het Nederlandse publiek moeten bereiken. Voor dit doel lijkt een speciaal
hierop gerichte training noodzakelijk.

Tenslotte zou men ons kunnen verwijten dat wij met onze aanbevelingen te
veel zijn uitgegaan van de eisen die de praktijk stelt. De voornaamste reden
hiervan is echter dat welke structuur, organisatievorm of taak-accentuering
men ook kiest, er door de eeuwen heen toch niet zo bijzonder veel variatie is
opgetreden in hetgeen een samenleving van zijn politie verwacht 1), namelijk
veiligheid en rust in het openbare leven en bescherming van lijf en goed wan-
neer deze bedreigd worden. Het is in de eerste plaats de primaire opleiding die
de fundamentele voorwaarden wil scheppen voor het vervullen van deze
veelomvattende taak.

1) Jack, E. Whitehouse. Historicat perspectives on the Police Community Service Func-
tion. Journal of Police science and administration, 10/7, nr. 1 1973.
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Samenvatting aanbevelingen

Inhoud van de opleiding
- Verbetering van het beroepsbeeld door:

a een groter accent door de docenten te leggen op de werkzaamheden bij
de algemene- of 'surveillancedienst (vooral gericht op het handhaven van
de openbare orde, het voorkomen van criminaliteit en politiële hulpver-
lening).

b een langere stage.

Verbetering van het opleidingspakket door:
a vermindering van de theoretische leerstof. Een gedeelte daarvan (bv.

bijzondere wetten) samenvatten in een practisch naslagwerkje.
b het bieden van achtergrondkennis van maatschappelijke problemen en

specifieke probleemgroepen.
c het aanleren van practisch politie-optreden en de beïnvloeding van het

politiegedrag door rollenspel.

Organisatie van de opleiding
a wijziging van het internaatssysteem en het systeem van verplichte studie

in de richting van grotere verantwoordelijkheid voor de adspirant zelf.
b invoering van een systeem van frequente deeltoetsen.
c invoering van een systeem van vrijstellende tentamens.
d invoering van enige vorm van toetsing van vormingsaspecten en optreden

als politie-ambtenaar.

Overgang van school naar praktijk
a introductie van de praktijk door frequent rollenspel op de scholen.
b invoering van een stage met een duur van 3 tot 6 maanden, met opspo-

ringsbevoegdheden voor de adspirant.
c invoering van een slotfase van 3 tot 6 maanden op de scholen, waarin de

ervaringen van de praktijkstage verder worden geïntegreerd met de the-
oretische kennis.

d een op de jonge politie-ambtenaar gerichte mentorbegeleiding ter intro-
ductie in de definitieve werksfeer.

Toelatingsaspecten voor het politieberoep
a een strictere toepassing van opleidingseisen voor adspiranten die jonger

zijn dan 21 jaar
b eventuele verhoging van de minimum toelatingsleeftijd tot de opleiding

tot 18 jaar, en een verhoging van de maximum toelatingsleeftijd.
c het aantrekken van meer vrouwen in de geuniformeerde dienst.
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